มคอ. 3 รายละเอียดรายวิชา
Course Specification

รหัสวิชา 0000161 ชื่อวิชาภาษาไทย วิถชี ุมชนท้ องถิน่
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ Local Community Way of Life)

รายวิชานีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตร ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชา หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
หลักสู ตรใหม่ /หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
สถาบันปฏิบัตกิ ารชุมชนเพือ่ การศึกษาแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยทักษิณ
: สถาบันปฏิบตั ิการชุมชนเพือ่ การศึกษาแบบบูรณาการ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อ
0000161 วิถีชุมชนท้องถิ่น (Local Community Way of Life)
2. จํานวนหน่ วยกิจ
3(1-6-2)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรปริ ญญาตรี หมวดวิชาการศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อ.ดร.เปลื้อง สุ วรรณมณี
อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์
อ.วันเพ็ญ นันทานุวฒั น์
อ.จิตรา จันโสด
อ.วานิด รอดเนียม
5. ภาคเรียน/ชั้นปี ทีเ่ รียน
หนึ่งภาคการศึกษา ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisite)
ไม่มี
3

8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 15 มหาวิทยาลัยทักษิณ และฐานการเรี ยนรู ้ในชุมชน จังหวัดพัทลุง
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุ ด
มีนาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพือ่ ให้ ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการคิดและการแก้ปัญหาในด้ านต่ างๆต่ อไปนี้
1.1 มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชุมชนท้องถิ่น และสามารถอธิบายการบูรณาการองค์ความรู ้ที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชุมชนท้องถิ่นสู่องค์รวมได้
1.2 มีการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ และบูรณาการความรู ้จากหลากหลายศาสตร์ สู่ องค์รวม เพื่อสร้าง
กรอบคิดในการตัดสิ นใจแก้ปัญหา หรื อพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างเหมาะสม
1.3 เป็ นคนดีมีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีระเบียบวินยั มีจิตสํานึ กที่ดี และตระหนักในคุณค่าของตนเองและ
ผูอ้ ื่น เพื่อการดํารงชีวิตอยูร่ ่ วมกันในสังคมได้อย่างสันติและเป็ นสุ ข
1.4 สามารถถอดองค์ความรู ้และประสบการณ์ที่ได้รับจากชุมชน เพื่อการวิเคราะห์และสังเคราะห์ ไปปรับ
ใช้ในการดํารงชีวิตของตนเอง รวมทั้งขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชน
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อให้นิสิตได้เรี ยนรู ้วิถีของผูค้ นในชุมชนท้องถิ่น ซึ่งอยูท่ ่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของระบบธรรมชาติ
ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม
2.2 เพื่อให้นิสิตเรี ยนรู ้วิธีการจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับการผลิตที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถอยูร่ ่ วม
อย่างเป็ นสุ ขและอยูร่ อดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
2.3 เพื่อให้นิสิตเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับเศรษฐกิ จชุ มชน และการปรั บใช้แนวทางเศรษฐกิ จพอเพียงตามแนว
พระราชดําริ ที่สอดคล้องกับบริ บทชุมชนท้องถิ่น
2.4 เพื่อให้นิสิตเรี ยนรู ้การบูรณาการองค์ความรู ้สู่การสร้างกรอบคิดเพื่อการประยุกต์ใช้
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมกับวิถีชีวิต
เศรษฐกิ จชุ มชนและการประยุกต์ใช้แนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงในชุ มชน และจัดให้มีกรณี ศึกษาชุ มชน
ตัวอย่าง
2. หัวข้ อและจํานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึ กงาน

การศึกษาด้ วยตนเอง

16 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

-

96 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

32 ชัว่ โมง/ภาคเรี ยน

3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นิสิตเป็ นรายบุคคล
1 ชัว่ โมง/สัปดาห์ โดยจะดําเนิ นการประกาศให้นิสิตที่ เรี ยนวิชานี้ ทราบผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
(www.tsu.ac.th/icofis) และนิสิตสามารถติดต่อสื่ อสารนัดหมายเป็ นกรณี พิเศษผ่าน Email: icofis@gmail.com
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต
การพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ของนิ สิตในรายวิชานี้ จําเป็ นต้องพัฒนาทักษะการบูรณาการระหว่างศาสตร์
โดยเฉพาะการบู ร ณาการองค์ค วามรู ้ ด้า น การเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่ งแวดล้อม เศรษฐกิ จ ชุ มชน แนวทางปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงและวิถีชีวิตในชุ มชน ให้เ ป็ นองค์รวมเพื่ อ
สังเคราะห์เป็ นองค์ความรู ้สาํ หรับการประยุกต์ใช้ โดยกําหนดให้มีมาตรฐานการเรี ยนรู ้ดา้ นต่างๆ ดังนี้
1. ด้ านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนานิ สิตให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม มี จิ ตสํานึ กรั บผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม โดยยึดหลักการ
ดําเนิ นชี วิตอย่างพอเหมาะพอประมาณ มีความซื่ อสัตย์ต่อตัวเองและผูอ้ ื่น รู ้จกั แบ่งปั น ตระหนักและแลเห็ น
คุณค่าของสรรพสิ่ ง รวมทั้งคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ท้ งั ในสังคมพหุลกั ษณ์ พหุวฒั นธรรม ของแต่ละชุมชน
1.2 วิธีการสอน
จัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่ให้ความสําคัญกับการเป็ นคนดี มีระเบียบวินยั ตรงต่อเวลา เสี ยสละ
และคุณลักษณะอื่นๆที่พ่ ึงประสงค์ของสังคม เริ่ มต้นจากการมีขอ้ ตกลงร่ วมกันเป็ นเบื้องต้นในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ตลอดทั้งภาคการศึกษา เช่น ให้นิสิตกําหนดพฤติกรรมของความเป็ นคนดี เพื่อสร้างความเข้าใจร่ วมกันถึง
พฤติกรรมของความเป็ นคนดี ที่จะเข้าสู่ กระบวนการพัฒนาร่ วมกัน กําหนดการเข้าชั้นเรี ยนให้ตรงเวลา ซึ่ งมี
คะแนนการเข้าชั้นเรี ยน เพื่อปลูกฝังให้เห็นความสําคัญของการตรงต่อเวลา จัดกิจกรรมพัฒนาความเป็ นคนดี
ประจําฐานการเรี ยนรู ้พฒั นาคนดี ด้วยการปลูกฝังจริ ยธรรมคุณธรรม ที่ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้เชิงบูรณาการใน
ชุมชน โดยวิทยากรชุมชนบรรยายและสอนหลักคุณธรรม จริ ยธรรม การเตือนสติ และกํากับความประพฤติ เรื่ อง
ของการให้เกียรติ เคารพตนเองและผูอ้ ื่น เคารพกติกาของสังคม และเคารพสถานที่ และฝึ กสมาธิให้กบั นิสิต
นอกจากนี้ ในระหว่างช่ วงเวลาของการเรี ยนรู ้ ท้ งั ในห้องเรี ยนและในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน
ผูส้ อนและวิทยากรชุมชนสอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพึงปฏิบตั ิในการอยู่ร่วมกันทั้งระหว่างผูค้ นและ
สิ่ งแวดล้อม โดยเฉพาะการเอื้อเฟื้ อเกื้อกูลกันและกัน ความพอเหมาะพอประมาณในการได้ประโยชน์จากการอยู่
ร่ วม ไม่แสวงหาผลประโยชน์แบบสุ ดโต่งที่นาํ ไปสู่การเบียดเบียนสร้างความเสี ยหายให้กบั ผูอ้ ื่น
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1.3 วิธีการประเมิน
การประเมินด้านจริ ยธรรม คุณธรรม พิจารณาจาก การตรงต่อเวลาและความสมํ่าเสมอของการเข้าชั้น
เรี ยน การส่ งงานที่ ได้รับมอบหมายตามขอบเตที่ ให้และตรงต่อเวลา การตั้งคําถามที่ เหมาะสมในลักษณะที่
สร้างสรรค์ แฝงคุณธรรมและเป็ นคําถามที่ให้เกียรติกบั ประเด็นพาดพิง ที่นาํ ไปสู่ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและผูใ้ ห้ความรู ้ภายในชั้นเรี ยนและภายนอกชั้นเรี ยนของฐานการเรี ยนรู ้แต่ละชุมชน รวมทั้งพฤติกรรมที่
แสดงออกในชั้นเรี ยนและพฤติกรรมของการอยู่ร่วมกันในชุมชน เช่น การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การตรงต่อเวลา
การมีระเบียบวินัย การมีสัมมาคารวะ สุ ภาพ อ่อนน้อม การรั บผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย การมี จิต
สาธารณะ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงหลังจากกลับจากการเรี ยนรู ้ในชุมชน โดยอาศัยการสังเกตแบบมีส่วน
ร่ วมของอาจารย์ผสู ้ อนและวิทยากรชุมชน
2. ด้ านความรู้
2.1 ความรู้ทตี่ ้ องพัฒนา
นิ สิตจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
กับวิถีชีวิตของผูค้ นในชุมชนท้องถิ่น ซึ่ งสัมพันธ์กบั ทรัพยากรธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับการผลิตทางการเกษตร
ที่เชื่อมโยงกับวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งภาพรวมของเศรษฐกิจที่มีการประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู ้ที่ได้รับจากชุมชนทั้งเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมได้ ในโอกาสที่เหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
การบรรยายของอาจารย์ผูส้ อน เป็ นการวางพื้นฐานความรู ้ เชิ งเนื้ อหาในเบื้องต้น สําหรั บเตรี ยมความ
พร้อม เพื่อให้นิสิตมีพ้ืนฐานเพียงพอสําหรับการใช้เป็ นต้นทุนสําหรับการใช้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนิ สิตกับ
วิ ท ยากรผูม้ ี ปั ญ ญาปฏิ บ ัติ ใ นชุ ม ชน รวมถึ ง มี พ้ื น ฐานที่ เ พี ย งพอสํา หรั บ การถอดความรู ้ เ ชิ ง บริ บ ทจากผูค้ น
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่น หลังจากนั้นเดินทางเข้าไปศึกษาในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นด้วยการพัก
ค้างคืน เพื่อเรี ยนรู ้จากห้องเรี ยนธรรมชาติของแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ ดังต่อไปนี้
1.2.1 ฐานการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง นิ สิตจะได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชุมชนตะโหมด เช่น สภาลานวัดตะโหมด กลุ่มเกษตรกรทํานาตะโหมด การจัดประเพณี สังคม
สองศาสนา การเสริ มสร้างสุ ขภาพชุ มชน เป็ นต้น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ผูกโยงกับ
วัฒนธรรม การสร้างฝายชะลอนํ้าไหลสําหรับบริ หารจัดการสายนํ้า รวมทั้งเรี ยนรู ้กิจกรรมเสริ มสร้างคนดี
1.2.2 ฐานการเรี ยนรู ้ของชุมชนป่ าบอน อ.ป่ าบอน จ.พัทลุง นิสิตจะได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการทําเกษตร
แบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการระบบบัญชีครัวเรื อนที่ยดึ หลักตามเศรษฐกิจพอเพียง และ
แนวทางการขับ เคลื่ อ นวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ สั ม พัน ธ์ แ ละเชื่ อ มโยงแนวคิ ด และวิ ธี ก ารปฏิ บ ัติ ต ามหลัก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
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1.2.3 ฐานการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นิ สิตจะได้เรี ยนรู ้โดย
การปฏิบตั ิจริ งในการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแกะ ร่ วมพิธีทาํ ขวัญข้าว และการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสื บสานวิถีชีวิตการ
ทํานาของบรรพชน ให้สัมผัส ตระหนัก และเห็นคุณค่าของอาชีพทํานา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ค้นหาสิ่ งที่แฝง
อยูใ่ นภูมิปัญญาและพิธีกรรมของชาวนา รวมทั้งมีส่วนร่ วมในการสื บสานวิถีการทํานา และพัฒนาไปสู่ ระบบนา
ข้าวอินทรี ย ์ ที่มีความปลอดภัยต่อทั้งผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
การเรี ยนรู ้ในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ของชุมชน จะมีการบรรยายสรุ ปองค์ความรู ้ของแต่ละฐานการเรี ยนรู ้
ก่อนเป็ นเบื้องต้น หลังจากนั้นจึงแบ่งนิสิตออกเป็ นกลุ่ม ทั้งนี้ เพื่อสะดวกต่อการเดินทางและการศึกษาดูงานจาก
การปฏิบตั ิจริ งในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ นอกจากนี้ในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้จะมีบทปฏิบตั ิการประจําฐานการเรี ยนรู ้
ให้นิสิตได้ลงมือปฏิบตั ิ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการทํารายงาน
2.3 วิธีการประเมิน
การประเมินผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในชั้นเรี ยนและในห้องเรี ยนธรรมชาติ การแสดงความ
คิดเห็ นผ่านการตอบคําถาม การสร้างกรอบคิดที่ได้จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน รวมทั้งการทําแบบทดสอบย่อย รายงานที่มอบหมาย การจัดนิ ทรรศการนําเสนอผลการศึกษาชุมชน และ
การสอบปลายภาค
3. ด้ านทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
ด้วยรายวิชานี้ ได้มีการออกแบบการเรี ยนรู ้ที่มุ่งเน้นใช้ความรู ้และเทคนิ ควิธี เป็ นเครื่ องมือสําหรับการ
พัฒนาปั ญญาในสถานการณ์ จริ งของการปฏิบตั ิงาน วิธีเช่นนี้ จะสร้างโอกาสให้นิสิตได้ลงมือทําจริ งบางส่ วน
นิสิตจะพบกับปั ญหาหลากหลายรู ปแบบให้ขบคิดในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ ที่นาํ ไปสู่ กระบวนการแก้ปัญหา หาก
นิ สิตสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่นาํ ไปสู่ การสังเคราะห์วิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม ที่นาํ ไปสู่ ความสําเร็ จ
ของการแก้ปัญหา ก็จะเกิดการพัฒนาปัญญา และหากวันข้างหน้านิสิตประสบกับปั ญหาใหม่ ปั ญญาที่มีอยูเ่ ดิมจะ
ปรับเปลี่ยนเป็ นความรู ้ สําหรับใช้เป็ นเครื่ องมือให้นิสิตประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา หากสามารถคลี่คลายปั ญหา
ได้อีก ความรู ้ก็จะเปลี่ยนเป็ นปั ญญาอีกครั้ง ซึ่ งพร้อมสําหรับการใช้เป็ นเครื่ องมือในการแก้ปัญหาครั้งต่อไป…
และต่อไป …หมุนต่อเนื่องไม่รู้จบ…ก่อเกิดเป็ นปั ญญาวิวฒั น์ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
3.2 วิธีการสอน
นํา นิ สิ ต ลงพื้ น ที่ ชุม ชนท้อ งถิ่ น สัม ผัส กับ วิถี ชีวิ ตชุ ม ชน เพื่ อรั บ ทราบประเด็น ปั ญ หาในวิ ถี ชีวิ ต จาก
ห้องเรี ยนธรรมชาติของแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ ซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเป็ นโซ่อุปทาน จากทรัพยากรธรรมชาติ
> สู่การผลิต > การตลาด > วัฒนธรรมและสังคม > ชุมชนเข้มแข็ง
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จัดการเรี ยนรู ้ โดยแต่ละฐานการเรี ยนรู ้จะมีบทปฏิบตั ิการประจําฐานการเรี ยนรู ้ ให้นิสิตได้ลงมือปฏิบตั ิ
ด้วยการเรี ยนรู ้แบบกลุ่มและการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง ให้ได้มาซึ่ งข้อมูล เพื่อนํามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และบูรณา
การจนเกิดเป็ นองค์ความรู ้ ประกอบการทํารายงาน และการจัดนิทรรศการนําเสนอผลการศึกษาชุมชน ซึ่งใน
แต่ละฐานการเรี ยนรู ้ มีวิทยากรชุ มชนผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิหรื อปราชญ์ชาวบ้านให้ความรู ้และให้ความช่ วยเหลือ
หรื อทํางานร่ วมกันไปกับผูค้ นในชุมชน จะช่วยให้นิสิตเกิดกระบวนการคิดที่นาํ ไปสู่ การพัฒนาทักษะทางปัญญา
3.3 วิธีการประเมิน
รายวิชานี้ จะประเมินผ่านกระบวนการที่หลากหลาย อาทิ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ท้ งั ในชั้นเรี ยนและใน
ห้องเรี ยนธรรมชาติ การแสดงความคิดเห็นผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การพัฒนาสร้างกรอบคิดที่ได้จาก
การวิ เ คราะห์ ปัญหาร่ วมกันระหว่างการเรี ยนรู ้ ใ นชุ มชน และสังเคราะห์ องค์ความรู ้ จ ากการจัด นิ ทรรศการ
นําเสนอผลการเรี ยนรู ้ชุมชน รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นผ่านรายงานที่มอบหมาย
4. ด้ านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
มุ่งเน้นการสร้างทักษะผ่านกระบวนการจัดการความรู ้และกระบวนการมีส่วนร่ วมในกระบวนการถอด
ความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ออกจากผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิหรื อปราชญ์ชาวบ้านเป็ นเป้ าหมายหลัก ดังนั้นจึง
จําเป็ นต้องให้นิสิตสร้างปฏิสัมพันธ์กบั บุคคลดังกล่าวผ่านกระบวนการสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความรู ้ที่ได้จะ
นํามาบูรณาการกับความรู ้เชิงเนื้อหาเพื่อพัฒนาเป็ นองค์ความรู ้
การพัฒนาความรับผิดชอบจะพัฒนาผ่านกระบวนการทํางาน ด้วยการมอบหมายงานที่ร่วมรับผิดชอบ
ปฏิบตั ิให้สาํ เร็ จ เช่น การมอบหมายงานการสร้างฝายชะลอนํ้าไหล การจัดนิทรรศการ เป็ นต้น
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานให้นิสิตสร้างปฏิสัมพันธ์กบั ชุมชน เพื่อถอดความรู ้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ของผูม้ ี
ปั ญญาปฏิบตั ิ จากผูค้ นในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ อาทิ ฐานเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศสวนยางพาราเชิงเดี่ยว สวนยางพารา
สมรม ระบบนิ เวศป่ าดิ บชื้ น และการจัดการทรัพยากรนํ้าโดยใช้ฝายชะลอนํ้าไหล ฐานการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชนตะโหมด ฐานการเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรื อน ชุมชน และแนวทางการขับเคลื่อน
วิสาหกิจชุมชน ฐานการเรี ยนรู ้การทําเกษตรผสมผสาน ฐานการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตชาวนาชุมชนดอนประดู่ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อนํามาบูรณาการกับความรู ้ในตํารา (explicit Knowledge) ให้ได้ขอ้ เขียนเชิงบูรณาการในรู ปแบบรายงาน
และการจัดนิทรรศการ
นอกจากนี้ มอบหมายงานที่ตอ้ งรับผิดชอบเป็ นรายบุคคลและเป็ นงานกลุ่ม กําหนดความรับผิดชอบของ
นิ สิตแต่ละคนในการทํางานกลุ่มเพื่อสาธารณะประโยชน์ และมีการเปลี่ยนกลุ่มทํางานตามกิ จกรรมที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้นิสิตได้ทาํ งานกับผูอ้ ื่น โดยไม่ยดึ ติดเฉพาะเพื่อนสนิท และจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมและ
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สานความสัมพันธ์ระหว่างนิ สิตที่ต่างคณะและต่างวิชาเอก เพื่อสร้ างโอกาสให้นิสิตได้ทาํ ความรู ้จกั และได้มี
ปฏิสมั พันธ์ต่อกัน เช่น การจัดกิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมกินอยูร่ ่ วมกัน สานสัมพันธ์ปาริ ชาติ เป็ นต้น
4.3 วิธีการประเมิน
พิจารณาความสําเร็ จของความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย เช่น ผลสําเร็ จของการสร้างฝายชะลอนํ้า
ไหล ความสําเร็ จของการถอดความรู ้ ความสําเร็ จของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ความสําเร็ จของการบูรณาการความรู ้
ส่ วนเนื้ อหาและบริ บท เป็ นต้น โดยการตอบคําถามและสนทนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนิ สิตและผูม้ ีปัญญา
ปฏิบตั ิ รวมทั้งประเมินความสมํ่าเสมอของการเข้าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม และสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของ
นิสิตในขณะทํากิจกรรมกลุ่ม
5. ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยี
5.1 ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีทตี่ ้ องพัฒนา
นิ สิตสามารถพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะเชิงตัวเลข ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละฐาน
การเรี ยนรู ้ ส่ วนผลที่ได้จากการวิเคราะห์ซ่ ึ งจําเป็ นต้องอาศัยองค์ความรู ้ที่หลากหลายจากแหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ เพื่อ
การสนับสนุน นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักหอสมุด และข้อมูลที่
ได้จากการสื บค้นผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาํ นักคอมพิวเตอร์เป็ นผูร้ ับผิดชอบ
5.2 วิธีการสอน
ให้นิสิตเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรื อน ซึ่งอาจต้องวิเคราะห์ตน้ ทุนการผลิต รายรับ รายจ่าย โดย
อาศัยทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการสื่ อสารกับวิทยากรชุมชนในการเก็บรวบรวมข้อมูล นอกจากนี้ มอบหมาย
งานให้เตรี ยมและนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่ อสารที่เหมาะสม ด้วยการจัดนิ ทรรศการนําเสนอผล
การศึกษาชุมชนในรู ปแบบของโปสเตอร์
5.3 วิธีการประเมิน
ประเมินจากทักษะการใช้สื่อและการใช้ภาษาพูดจากการนําเสนอนิ ทรรศการ ทักษะการเขียนรายงาน
ทักษะการสื่ อสารในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน การจัดทําโปสเตอร์
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

7

แนวทางการเรี ยนการสอน
- แนวคิดของรายวิชา
- จุดประสงค์การเรี ยนรู้
- รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน
- รู ปแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยน
พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ที่มีผล
ต่อวิถีชีวิตของชุมชน และแนวทางปรับตัวที่
เหมาะสม
แนวทางการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่ งแวดล้อ มที่ เ หมาะสมกับ วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน
ท้องถิ่น
ความเชื่ อมโยงระหว่างการผลิ ตทางการเกษตรที่
สอดคล้องกับธรรมชาติและวิถีชีวติ ชุมชน
แนวทางการจัด การผลิ ตพืช เศรษฐกิ จ สําคัญ ของ
ภาคใต้ที่สอดคล้องกับพลวัตของการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติ
เศรษฐกิ จ และการประยุกต์ใช้แนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่สอดคล้องกับบริ บทของชุมชนท้องถิ่น
ชี้แจงการลงพื้นที่ศึกษาชุมชน และมอบหมายงาน
กลุ่ม
ศึกษาชุมชนตัวอย่าง
(กลุ่มที่ 1)

8

ศึกษาชุมชนตัวอย่าง
(กลุ่มที่ 2)

1

2

3
4
5

6

จํานวน
(ชั่วโมง)
1

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
และสื่ อทีใ่ ช้
- การปฐมนิเทศ
คณะผูส้ อน
- แจก Course syllabus
- สร้างข้อตกลงร่ วมกันใน
กระบวนการเรี ยนการสอน

3

บรรยาย

อ.ดร.เปลี้อง สุ วรรณมณี

3

บรรยาย

อ.วันเพ็ญ นันทานุวฒั น์

3

บรรยาย

อ.วานิด รอดเนียม

3

บรรยาย

อ.จิตรา จันโสด

3

บรรยาย

3

บรรยาย

อ.ดร.จิดาภา
สุ วรรณฤกษ์
คณะผูส้ อน

18

- กิจกรรมศึกษาชุมชน
- กิจกรรมเสริ มสร้างคนดี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- กิจกรรมศึกษาชุมชน
- กิจกรรมเสริ มสร้างคนดี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

18

11

คณะผูส้ อน และ
วิทยากรชุมชน
คณะผูส้ อน และ
วิทยากรชุมชน

หัวข้ อ/รายละเอียด

สั ปดาห์ ที่
9
10

สัปดาห์สอบกลางภาค
ศึกษาชุมชนตัวอย่าง
(กลุ่มที่ 3)

11

ศึกษาชุมชนตัวอย่าง
(กลุ่มที่ 4)

16

ศึกษาชุมชนตัวอย่าง
(กลุ่มที่ 1-4)
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วถิ ีชุมชน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้วถิ ีชุมชน
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียนรายงานปฏิบตั ิการฐาน
การเรี ยนรู้
หยุดการเรี ยนการสอน เนื่องในวันมาฆบูชา

17

การนําเสนอผลการศึกษาชุมชน

18

สอบปลายภาค

12
13
14
15

จํานวน
(ชั่วโมง)
18

18

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่ อทีใ่ ช้
- กิจกรรมศึกษาชุมชน
- กิจกรรมเสริ มสร้างคนดี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
- กิจกรรมศึกษาชุมชน
- กิจกรรมเสริ มสร้างคนดี
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้

7

กิจกรรมศึกษาชุมชน

4
3
3

จัดเสวนา ครั้งที่ 1
จัดเสวนา ครั้งที่ 2
วิเคราะห์ขอ้ มูลและเขียน
รายงาน
จัดนิทรรศการนําเสนอผล
การศึกษาชุมชน
-

7
-

12

ผู้สอน
คณะผูส้ อน และ
วิทยากรชุมชน
คณะผูส้ อน และ
วิทยากรชุมชน
คณะผูส้ อน และ
วิทยากรชุมชน
คณะผูส้ อน
คณะผูส้ อน

คณะผูส้ อน
-

2. แผนประเมินการเรียนรู้
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก)
ลําดับการ
ประเมิน

1

2

3

4

5

ผลการเรียนรู้

ลักษณะการประเมิน

- ข้อมูลการเข้าชั้นเรี ยน การมีส่วนร่ วม
การทดสอบในชั้นเรี ยน
- คุณลักษณะความเป็ นคนดี เช่น การ
ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม
ตรงต่อเวลา การมีระเบียบวินยั มีสัมมา
คารวะ การรั บ ผิด ชอบในงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย การมีจิตอาสา การช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน การร่ วมคิดร่ วมทํากิจกรรม
วัดความรู้ท้ งั ส่ วนเนื้ อหาและบริ บทด้วย
การซักถามในชั้นเรี ยน การทดสอบย่อย
ด้านความรู้
และการสอบปลายภาค
- สั ง เกตการคิ ด วิ เ คราะห์ การถอด
ความรู้จากผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิ
ด้านทักษะทางปั ญญา
- ซั ก ถามและประเมิ น ผลลั พ ธ์ ข อง
(กระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
กิจกรรมการสร้างฝายชะลอนํ้าไหล
เชื่อมโยงความรู้)
- การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และนําเสนอผล
การศึกษาชุมชน
สั ง เกตปฏิ สั ม พัน ธ์ เ ชิ ง บวกและการมี
ส่ วนร่ วมแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ท้ ั งใน
ด้านทักษะความสัมพันธ์และ
ห้องเรี ยนปกติและห้องเรี ยนธรรมชาติ
การมีส่วนร่ วม
และการปฏิ บ ัติ กิ จ กรรมในแต่ ล ะฐาน
การเรี ยนรู้
ด้านคุณภาพชีวิต (ความ
ตระหนักถึงคุณค่าวัฒนธรรม
ทรัพยากร และสิ่ งแวดล้อม)

ตรวจสอบรายงานที่ นิ สิ ต นํา ส่ ง และ
ซักถามในระหว่างการดําเนิ นกิ จกรรม
ในชุมชน
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สั ปดาห์ ที่
ประเมิน

สั ดส่ วนของ
คะแนนที่
ประเมิน

1-17

25 %

18

20 %

7-17

20 %

1-14

20 %

15-17

15 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2552. วิถีชุมชน. สํานักวิจยั สังคมและสุ ขภาพ (สวสส).
ชัชพล ทรงสุ นทรวงศ์. 2553. มนุษย์กบั สิ่ งแวดล้อม. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศยามล ไกยูรวงศ์.(2551). ภูมิปัญญา วิถีชุมชน วิถีธรรมชาติ. กรุ งเทพฯ : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน).
อมรวิชช์ นาครทรรพ. (2551). การศึกษาในวิถีชุมชน : การสังเคราะห์ประสบการณ์ในชุดโครงการวิจยั การศึกษากับ
ชุมชน. กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
ภาษาไทย
นภากรณ์ หะวานนท์และคณะ. (2550). ดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน. กรุ งเทพฯ : สํานักงานกองทุนการวิจยั (สกว.).
ประเวศ วะสี . (2552). มหาวิทยาลัยกับความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น : จุดเปลี่ยนประเทศไทย จุดเปลี่ยนการศึกษา
ไทย. สํานักงานสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส). มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่ งชาติ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ที
คิวพี จํากัด.
ประเวศ วะสี . (2552). ทําอย่างไร มหาวิทยาลัยจะเป็ นหัวรถจักรทางปั ญญา พาชาติออกจากวิกฤต. สํานักงาน
สนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส). มูลนิธิสาธารณสุ ขแห่งชาติ. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั ทีคิวพี จํากัด.
ประเวศ วะสี และคณะ. (2548). กระบวนทัศน์ใหม่กบั การเรี ยนรู ้ของชุมชน. กรุ งเทพฯ : สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
พัชริ นทร์ สิ รสุ นทร. (2550). ชุมชนปฏิบตั ิการด้านการเรี ยนรู ้ : แนวคิด เทคนิ คและกระบวนการ. กรุ งเทพฯ. :
สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เสรี พงศ์พิศ. (2548). ชุมชนเรี ยนรู ้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข. กรุ งเทพฯ : เจริ ญวิทย์การพิมพ์.
เอกวิทย์ ณ ถลาง. (2554). ภาพรวมภูมิปัญญาไทย. กรุ งเทพฯ : บริ ษทั อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชชิ่งจํากัด
(มหาชน).
ภาษาอังกฤษ
Allen, Phillip A. (1997). Earth surface processes. Oxford : Blackwell Science.
Eugene, Odum P. and Gary, Barrett W. Fundamentals of Ecology. (2007). Brooks Cole Publishing Company, Inc.
Green,Gary Pual and Haines, Anna L. (2011). Asset building & community development. (3ed). Thousand Oaks
Calif. : Sage Publication.
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Kretzmann, John P. and Mcknight, John L. (1993) Building communities from the inside out : a path Toward
finding and mobilizing a community’ s assets. Evanston, ILL : The Asset-Based Community
Development Institute, Institute for Policy Research, orthwestern University; Chicago, IL : Distributed by
ACTA Publication.
Miller, Jr., Tyler G. (2004). Living in the Environment. Tomson Leaning, Inc.
Murphy, Brendan and Nance, Damian.(1999). Earth science today. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole; Wadsworth.
Skinner, Brian. (1995). The blue planet : an introduction to earth system science. New York : J. Wiley.
Spencer, Edgar W. (2003). Earth science : understanding environmental system. Boston : McGraw-Hill.
Temail, Mihailo. (2002). Community economic development handbook : strategies and tools to revitalize your
neighborhood. Saint Paul, Minn : Amherst H. Wilder Foundation.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
-
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
การประเมินประสิ ทธิ ผลของรายวิชาโดยนิ สิต เพื่อนํามาใช้ในการปรับปรุ งการดําเนิ นการของ
รายวิชานี้ ดําเนิ นการโดยใช้แบบกรอกข้อมูลประเมินประสิ ทธิ ผล รายการข้อมูลประเมิ น เช่ น ความ
ชัดเจนของจุดมุ่งหมายและเนื้ อหารายวิชา ความสอดคล้องของกระบวนการเรี ยนรู ้กบั จุดมุ่งหมายรายวิชา
กระบวนการเรี ยนรู ้ส่งเสริ มการใช้กระบวนการวิทยาศาสตร์และการจัดการความรู ้ในสภาพการณ์จริ ง การ
เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนพัฒนาทักษะ ทางปั ญญา ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรั บผิดชอบ การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างร่ วมกับผูอ้ ื่น ห้องเรี ยนธรรมชาติแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ ช่ วยสร้าง
ความเข้าใจเกี่ ยวกับระบบสุ ขภาวะ ที่สามารถนําไปใช้เสริ มสร้างคุ ณภาพชี วิต การเรี ยนรู ้ ในห้องเรี ยน
ธรรมชาติแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ สนุ ก น่ าสนใจ ช่ วยให้เข้าถึง และเข้าใจ ความสัมพันธ์ของสรรพสิ่ งเชิ ง
ระบบในชุมชน และความรู ้ คุณธรรม และจริ ยธรรมที่ได้รับการพัฒนาในระหว่างกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อ
พัฒนาปัญญา เป็ นต้น
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การประเมินการสอนในรายวิชานี้ อาศัยการสังเกตการณ์ของทีมงานจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ผ่าน
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างนิสิตกับผูบ้ รรยายในชั้นเรี ยน ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง และระหว่าง
นิ สิตกับผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิในชุมชน พิจารณาจากความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาในสภาพการณ์จริ ง
รวมทั้งความสามารถในการนําเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมจากการนําเสนอผ่านการเสวนา รายงาน
และการสอบปลายภาค เป็ นต้น
3. การปรับปรุงการสอน
รายวิชานี้ ผอู ้ อกแบบการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ จะพัฒนาระบบและกลไกสําหรับการปรับปรุ งการ
จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ร่วมกับผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิในชุมชน เพื่อให้สามารถพัฒนาการเรี ยนรู ้ของนิสิตได้ครบ
6 ด้าน อาทิ ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ด้านความรู ้ ด้านทักษะทางปั ญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้เทคโนโลยีและ
ด้านคุณภาพชีวิต อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยอาศัยกลไกการเสวนาในเวทีชาวบ้าน และการวิจยั ร่ วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับชุมชน รวมทั้งพิจารณาจากข้อเสนอแนะผลการวิจยั สถาบันเกี่ยวกับการบริ หารจัดการวิชา
ศึกษาทัว่ ไป เป็ นต้น
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
สื บเนื่ อ งจากรายวิ ชานี้ มี ค วามเชื่ อว่า การเรี ย นรู ้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ก็ต่อเมื่ อ ผูเ้ รี ยนสามารถมองเห็ น
ความสัมพันธ์โดยภาพรวมทั้งหมดอย่างชัดเจน ผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ให้ความสําคัญกับส่ วนรวมก่อน
ส่ วนย่อย โดยอาศัยกรอบคิดว่า กระบวนการพัฒนาปั ญญามีบทบาทความสําคัญยิ่งยวดในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ การจัดระเบียบกระบวนการคิดสู่ ความเข้าใจ ความคิดรวบยอด และการแก้ปัญหา
ดังนั้น การจัด การเรี ย นรู ้ ตามกรอบคิ ด ดัง กล่ า วจึ งมุ่ ง เน้นให้ผูเ้ รี ยนได้เ รี ย นรู ้ จ ากการสัมผัสจริ ง
เพื่อให้เกิ ดการงอกงามทางปั ญญาภายในของตนเอง ผูเ้ รี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและเป็ นกลุ่ม โดย
อาศัย การจัด การความรู ้ เพื่ อ ถอดความรู ้ จ ากประสบการณ์ ข องผูม้ ี ปัญ ญาปฏิ บ ัติแ ละถอดความรู ้ จ าก
สิ่ งแวดล้อม แล้วนําเอาความรู ้ท้ งั สองส่ วนมาบรรจบกับทฤษฏีซ่ ึ งเป็ นความรู ้ในตํารา ด้วยการไตร่ ตรอง
อย่ า งรอบคอบบนพื้ น ฐานของกระบวนการวิ ท ยาศาสตร์ เพื่ อ บู ร ณาการเป็ นองค์ร วมของความรู ้
กระบวนการเรี ยนรู ้ลกั ษณะนี้ ผเู ้ รี ยนจะเป็ นผูแ้ สวงหาความรู ้ดว้ ยตนเองและกระบวนการกลุ่ม ผูส้ อนเป็ น
แต่เพียงผูช้ ้ ีแนะแนวทาง หรื อเสริ มแรงให้ผเู ้ รี ยนมุ่งมัน่ ที่จะสร้างความสําเร็ จ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ ของนิ สิต จึ งจําเป็ นต้องประเมินนิ สิตว่าสามารถพัฒนาปั ญญาที่เกิ ดจาก
การบูรณาการระหว่างความรู ้ในตําราที่เป็ นตัวทฤษฏี (ปริ ยตั ิ) กับความรู ้จากการปฏิบตั ิ (ปฏิบตั ิ) เพื่อให้
เกิ ดองค์ความรู ้ ใหม่ที่เกิ ดจากการได้รับผลจากการปฏิ บตั ิ (ปฏิเวธ)ได้หรื อไม่ ปั ญญาที่เกิ ดขึ้นจากการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันจากสัมผัสจริ ง จะเป็ นความรู ้ที่เข้าใจแช่มชัด ความรู ้เช่นนี้จึงสามารถนําไปใช้งานได้จริ ง
จะเห็นได้ว่าเป้ าหมายของการให้นิสิตลงไปเรี ยนรู ้ในชุมชน นอกจากเป็ นการฝึ กทักษะทางปั ญญา
ให้กบั นิสิตแล้ว ยังเป็ นกระบวนการปรับเปลี่ยนความรู ้ในตน (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็ นความรู ้ที่ใช้งาน
ได้ กินได้และขายได้แต่ยงั อธิ บายถึงความสําเร็ จไม่ได้ สู่ ความรู ้ที่อธิ บายที่มาที่ไปได้ จึงสามารถพิมพ์
เผยแพร่ ได้ (Explicit Knowledge) การเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่มร่ วมกันของนิสิตกับผูม้ ีปัญญาปฏิบตั ิน้ นั ยังมีส่วน
ช่วยยกระดับความรู ้ปฏิบตั ิของชุ มชนท้องถิ่น ให้เกิดการเรี ยนรู ้เพื่อยกระดับความรู ้ให้สูงขึ้นและสู งขึ้น
ตามการเปลี่ยนแปลง ส่ งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป
ความสามารถในการสร้างปั ญญาในสภาพการณ์จริ งผ่านการนําเสนอรายงานและผลการสอบ หาก
ต้องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ของรายวิชานี้ จะต้องทบทวนย้อนกลับไปตั้งแต่จุดเริ่ มต้นของ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ตั้งแต่การวางพื้นฐานความรู ้ของผูท้ รงคุณวุฒิ จนกระทัง่ ก่อเกิดปัญญากับนิสิต
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5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
หลังจากได้ขอ้ สรุ ปการประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนิสิตและการประเมินการสอน
เรี ยบร้อยแล้ว จะนําข้อมูลที่ได้มาพิจารณาวางแผนปรับปรุ งด้านต่างๆต่อไปนี้
5.1 คุณภาพของเอกสารประกอบการเรี ยนรู ้
5.2 คุณภาพของวิทยากรผูบ้ รรยายในชั้นเรี ยน
5.3 คุณภาพและกลยุทธการการจัดการความรู ้ในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้ในชุมชน
5.4 คุณภาพของห้องเรี ยนและฐานการเรี ยนรู ้ในชุมชน
5.5 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์และสื่ อการสอนในห้องเรี ยน
5.6 คุณภาพของสถานการณ์จริ งที่เลือกใช้ในชุมชนเป็ นกรณี ศึกษา
5.7 คุณภาพการออกแบบและการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้
5.8 คุณภาพเครื่ องมือที่เลือกใช้ในการประเมินผล
5.9 อื่นๆ

18

