สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560

คู่มือนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สารบาญ
27

การประเมินการเรียนรู้

28

หนังสือหรือเอกสารแนะนา

13

ตารางเรียน

30การติดต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่

12

4

เส้นทางการเรียนรู้

7รายวิชา

รูปแบบการเรียนรู้

3ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

2แนวคิดการจัดการเรียนรู้

ขอต้อนรับนักศึกษา
ทุกคนเข้าสู่ การเรียนรู้

กระบวนการการจัดการเรียนรู้ของชั้นปีที่
2 จะเป็ น การตอบข้ อ สงสั ย ว่ า ความรู้ ด้ า น
วิทยาการเรียนรู้จะนาไปสู่การประกอบอาชีพใด
ได้บ้างในอนาคต กระบวนการทางานเชิงพื้นที่นี้จะ

ในชั้นปีที่ 2

ทาให้นักศึกษาได้เข้าใจว่า งานของนักวิทยาการเรียนรู้
เป็นอย่างไร ทั้งความสาคัญของงาน และรายละเอียด
ของงาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องผูกติดกับอาชีพที่มีอยู่ในระบบ
การศึ ก ษาเพี ย งเท่ า นั้ น แต่ ร วมไปถึ ง การเห็ น ความ
เป็ นไปได้ในการบุก เบิ ก ช่องทางใหม่ในอาชีพ ของนัก
วิ ท ยาการเรี ย นรู้ ประสบการณ์ ที่ ไ ด้ รั บ อาจน าไปสู่
เส้นทางอาชีพใหม่ๆ ที่จาเป็นต่อการขั บเคลื่อนสังคม
หรือสามารถต่อยอดเป็นโมเดลด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
ในเชิ ง การศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ เพราะการเรี ย นรู้
สามารถเกิดขึ้ นและงอกงามได้ในหลากหลายบริบ ท
นอกชั้นเรียน เนื่องจากการทางานด้า นการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงคือการที่ได้สร้างการเรียนรู้ให้กับ ตนเอง
และผู้อื่นในสังคมเช่นเดียวกัน
ขอให้เส้นทางการเรียนรู้นี้นาพาความหมายใหม่ๆ ที่มี
คุณค่ากับทุกคน

ทุกคนได้เดินทางมาถึงการเรียนรู้ในปี ที่ 2 ซึ่งเป็น
ด่านที่จะพาทุกคนไปเจอ
ประสบการณ์ในการทางานเชิงพื้นที่จะทาให้เราได้รับรู้
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และกระทุ้งความรู้สึกรู้ร้อน
รู้หนาวกับความจริงหลายด้านในสังคม ซึ่งไม่ค่อยได้มี
โอกาสสัมผัสในชีวิตประจาวัน ผู้ที่ทางานขับเคลื่อนการ
เรียนรู้ในสังคมจาเป็นต้องมีสายตาที่มองทะลุปรุโปร่ง
เห็ น ความซั บ ซ้ อ นของปรากฏการณ์ ซึ่ ง จะได้ โ อกาส
ฝึก ฝนจากการทดลองทางานกั บ ปั ญ หาจริง ในฐานะ

“ของจริง”

“นักวิทยาการเรียนรู”้
การทางานเชิ ง พื้น ที่ มี เป้ า หมายมุ่ง แก้ ปั ญ หาที่
เกิดขึ้นในชุมชนและสังคม แต่เรามักกระโจนไปที่ปัญหา
และรีบเร่งหาทางแก้แบบวีรบุรุษ (hero) ด้วยความคิด
ที่ว่าเราแต่เพียงผู้เดียวที่มีความรู้ และแก้ปัญหาได้
ซึ่งเป็นวิธีที่ฉาบฉวย ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ในชั้นปีที่
2 จึงให้ความสาคัญมากกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
เพราะเป็นหลักการที่นาไปสู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

ทีมอาจารย์

1

การจัดการเรียนรู้ในปีที่ 2 ของหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์ตรงจากการทางานในพื้นที่จริงโดยใช้ชุมชนเป็น
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร ซึ่ ง มี ค วามมุ่ ง หวั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาก้ า วไปสู่
ประสบการณ์เรียนรู้ที่แตกต่างจากที่คุ้นเคย และพัฒนาตนเอง
ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ออกแบบอย่างเชื่อมโยงระหว่างปี
การศึกษาทั้งสี่ โดยนักศึกษาจะได้นาความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะที่ได้เรียนรู้ในปี ที่ 1 มาทาความเข้าใจปรากฏการณ์
สังคมโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จริงในสังคมในปีที่ 2 ทาความเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆ ในเชิง
ทฤษฎีด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในปีที่ 3 และประยุก ต์
องค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อการพัฒนาเชิงวิชาชีพในปีที่ 4

แนวคิด
การจัด

การเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้ในปีที่ 2 เน้นให้นักศึกษามีความรู้ และทักษะแบบสหวิทยาการที่จาเป็นในการขับเคลื่อน
การเรียนรู้ผ่านศาสตร์ 4 แขนง ได้แก่ การใช้สื่อและเทคโนโลยี ศิลปะและละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง การทางาน
ร่วมกับชุมชน และธรรมชาติการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเปิดมุมมองใหม่ต่อความเข้าใจในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้
ที่ไม่จากัดเฉพาะการศึกษาในระบบ แต่เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรมในสังคม นอกจากนั้น นักศึกษาจะได้สร้างสรรค์
นวัตกรรมการเรียนรู้และขับเคลื่อนสังคม ผ่านแนวคิดการออกแบบโดยยึดบุคคลเป็นศูนย์กลาง (Human-Centered
Design) โดยใช้หลักการคิดเชิงออกแบบเป็นแกน ซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสเชื่อมโยงความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ
การศึกษาและการเรียนรู้เข้ากับประเด็นปัญหาในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ขยายกรอบความคิดไปสู่การมองภาพรวม
การคิดเชิงระบบ และได้ทางานร่วมกับชุมชนอย่างเป็นระบบ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดแนวทางการจัดการหรือการพัฒนา
นวัตกรรมทางสังคมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน
ในแต่ละขั้นตอนนักศึกษาจะสะท้อนและจัดทาบันทึก
ประสบการณ์เรีย นรู้ข องตนเอง (learning portfolio) เพื่อ
สารวจความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเอง นาไปสู่
การรู้จักตนเองในเชิงลึก และมองเห็นช่องทางการเติบโตทั้งใน
แง่บุ คคลและวิชาชีพ ได้แก่ การค้นพบแรงบั นดาลใจในชีวิต
การพัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ใน
การทางานในฐานะนักขั บเคลื่อนการเรียนรู้ ตลอดจนเห็ นถึ ง
ความเป็นไปได้ในการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่าน
การสรรค์สร้างและพัฒนานวัตกรรม

2

ผลการ

เรียนรู้

ที่คาดหวัง

เมื่อผู้เรียนได้ผ่านการเรียนรู้ในชั้นปีที่สองแล้ว ผู้เรียนจะ
• มี ทั ก ษะและเจตคติ ที่ ดี ใ นการท างานร่ ว มกั น ผู้ อื่ น ที่ มี ค วาม
หลากหลาย
• มีความสามารถและเห็ นคุณค่า ในการทางานเชิงพื้นที่ร่วมกับ
ชุมชน

• มี ทั ก ษะในการพั ฒ นาโครงงานนวั ต กรรมการเรี ย นรู้ เ พื่ อ
ชุ ม ชนทั้ ง ในด้ า นการท าความเข้ า ใจปั ญ หา การพั ฒ นา
นวัตกรรม และการประเมินโครงงาน
• มีทักษะการสื่อสารและการนาเสนอข้อมูลและแนวคิด
• เกิดความตระหนั ก ถึ งกระบวนการเรีย นรู้ข องตนเองผ่า น
ประสบการณ์ตรง

• มีความเข้ าใจตนเองมากขึ้ นทั้งในด้า นความคิด ความรู้สึก
และพฤติกรรม ตลอดจนค้นพบแรงบันดาลใจของตนเอง
• เห็นเส้นทางอาชีพในอนาคตในฐานะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้

3

LSE206
Nature and Sustainable
Development

LSE201
Learning Portfolio 1

LSE205
Community Engagement

รายวิชา

LSE202
Learning Portfolio 2

LSE204
Media and Technology

LSE203
Arts and Drama for Transformation

รูปแบบการเรียนรู้ : การลงทะเบียน
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาที่ 2 จานวน 30 หน่วยกิต โดยแยกเป็นภาคการเรียนที่ 1 และ 2 ตาม
รายวิชา ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1

หน่วยกิต

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยกิต

LSE 201 Learning Portfolio 1
LSE 203 Arts and Drama for
Transformation
LSE 204 Media and Technology

3
6

LSE 202 Learning Portfolio 2
LSE 205 Community Engagement

3
6

6

LSE 206 Nature and Sustainable
Development

6

รวม

15

รวม

15

ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่นนอกเหนือจากรายวิชาที่ระบุไว้ข้างต้น เนื่องจากการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้จะมีทั้งในและนอกห้องเรียน

4

การเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน
การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

กิจกรรม
การเรียนรู้

การเรียนรู้ผ่านการทาโครงงานนวัตกรรมทางสังคม
รูปแบบการเรียนรู้ : กิจกรรมการเรียนรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นปีที่ 2 สามารถแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบหลัก ดังนี้

การเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน

การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

1. เรีย นรู้แ นวคิดและเครื่อ งมือ ที่สาคัญ ในการ
ทางานด้ า นการขั บ เคลื่ อ นชุม ชนและสั ง คมผ่ า น
module ทั้ง 4 ได้แก่ ศิลปะและการละครเพื่อการ
เปลี่ ย นแปลง (LSE203) สื่ อ และเทคโนโลยี
(LSE204) การมีส่วนร่วมกับชุมชน (LSE205) และ
ธรรมชาติและความยั่งยืน (LSE206)
2. ทดลองปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้
จาก module ทั้ง 4 เช่ น การผลิ ตสื่ อ และ
เทคโนโลยีก ารเรีย นรู้ การเล่า เรื่อ งและกิจ กรรม
บทบาทสมมุติ เครื่องมือการเก็บข้อมูลและทางาน
ร่วมกับคนในชุมชน การสารวจธรรมชาติ

พบปะพูดคุยและทากิจกรรมกับนักปฏิบัติการที่ทางานด้านการ
ขับเคลื่อนสังคม

การเรียนรู้ผ่านการทาโครงงานนวัตกรรมทางสังคม
1. พัฒนาโครงงานด้านนวัตกรรมการเรียนรู้หรือ นวัตกรรม
สังคมผ่านการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยใช้ทักษะจาก
module ทั้ง 4 เป็นเครื่องมือ
2. นาโครงงานหรือนวัตกรรมที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นไปนาเสนอ
และใช้ในบริบทจริงในฐานะเป็นพื้นที่การทดลอง โดยมีชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามคิ ด เห็ น ข้ อ เสนอแนะ และให้ ก าร
สนับสนุนในการดาเนินโครงงาน
3. เผยแพร่โครงงานนวัตกรรมที่ตนเองได้พัฒนาขึ้นแก่บุคคลอื่น
หรือแก่สังคม
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กลุม่ 1

ตลาดน้อย

กลุม่ 3

พื้นที่
การเรียนรู้

บางกระเจ้า

กลุม่ 4

กลุม่ 2

คลองเตย

สลัมสี่ภาค

รูปแบบการเรียนรู้ : การปฏิบัติงานในพื้นที่และการทาโครงงานนวัตกรรมสังคม
กระบวนการเรียนรู้ในปีที่ 2 จะดาเนินเรื่องด้วยการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
การเรียนรู้และการศึกษา โดยกาหนดให้เป็นโครงงานที่ศึกษาประเด็นใดประเด็นหนึ่งในพื้นที่จริงอย่างต่อเนื่องทั้งสอง
ภาคเรีย น โดยมีคณาจารย์ประจาวิชาและประจ ากลุ่มปรับ พื้นฐานความรู้ความเข้า ใจและเป็ นผู้ดูแลให้ก ารทา
โครงงานของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้
ในการทางานในพื้นที่ นักศึกษาจะถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 20 คน โดยมีอาจารย์ 2 คนเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาประจากลุ่มและดูแลการดาเนินโครงงานในพื้นที่การเรียนรู้ ดังภาพข้างต้น

กลุ่ม

อาจารย์ประจากลุ่ม

พื้นที่การเรียนรู้

1

1. อ.ดร. ศรัณวิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (อ. บอย)
2. อ.ดร. ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล (อ. แต้ว)

ตลาดน้อย

2

1. อ.ดร. ปวีณา แช่มช้อย (อ. จ๊อย)
2. อ.ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ์ (อ. เปี๊ยก)

สลัมสี่ภาค
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1. อ.ดร. ฝน นิลเขต (อ. ฝน)
2. อ.ดร. นฤพจน์ พุธวัฒนะ (อ. โหนด)

บางกระเจ้า
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1. อ.ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ (อ. เอก)
2. อ.ดร. ชลิดา เหล่าจุมพล (อ. แท็ป)

สลัมคลองเตย
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LSE201 (Learning Portfolio 1)
LSE202 (Learning Portfolio 2)
คาอธิบายรายวิชา
กระบวนการกลุ่ ม การสะท้ อ นคิ ด และ
กระบวนการคิด การไตร่ตรองและประเมิน
ตนเองจากประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเชื่อมโยงความรู้
กับการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต

กระบวนการกลุ่ม

การสะท้อนคิด
การไตร่ตรอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ประเมินตนเอง

1. เพื่อให้นักศึกษาได้ทาการสารวจตนเอง
นาไปสู่ความเข้าใจตนเองมากขึ้น
2. เพื่อให้นักศึกษาวางแผน และติดตาม
การพัฒนาของตนเอง
3. เพื่อให้นักศึกษาได้สารวจความเป็นไป
ทางอาชี พ ในฐานะนั ก ขั บ เคลื่ อ นการ
เรียนรู้
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LSE203
Arts and Drama for Transformation
คาอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์การเรียนรู้

การเรี ย นรู้ ผ่ า นประสบการณ์ ศิ ล ปะ
เทคนิ ค และการใช้ ก ระบวนการศิล ปะ
และละครในฐานะเป็ นเครื่อ งมือ ในการ
เรีย นรู้ข องมนุษ ย์ และเป็ นเครื่อ งมือ ใน
การสารวจและทาความเข้าใจกับประเด็น
ในสังคม ศิลปะในฐานะเป็นสื่อสารทาง
สังคม การใช้ประสบการณ์สุนทรียะ เช่น
ศิลปะการละคร ในฐานะเป็นเครื่องมือใน
การสร้า งการเปลี่ย นแปลง ทั้งในระดั บ
บุคคล ชุมชนและสังคม

ละคร

1.เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสทาความเข้าใจ
ตนเองและผู้ อื่ น และได้ เ รี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประเด็ น ในสั ง คมผ่ า นป ระ สบ กา รณ์
สุนทรียะ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ทั้งวั จ นภาษาและอวั จ นภาษา รวมไปถึ ง
ทักษะอื่นๆที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานด้าน
ขับเคลื่อนการเรียนรู้ เช่น การด้นสด การ
จัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า เป็นต้น
3.เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จัก และตระหนักถึ ง
ความสาคัญ ในการใช้ก ระบวนการศิลปะ
เช่ น การละคร ในฐานะที่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ
สร้ า งการเปลี่ ย นแปลง ทั้ ง ระดั บ บุ ค คล
ชุมชน และสังคม

ในฐานะเป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้

ใ น ฐ า น ะ เ ป็ น
สื่อสารทางสังคม

ศิลปะ
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LSE204
Media and Technology
คาอธิบายรายวิชา
บทบาทหน้าทีข่ องสื่อ การวิเคราะห์และ
การประเมิ น เนื้ อ หาสื่ อ เชิ ง วิ พ ากษ์
จริยธรรมในสื่อ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี ก ารเรี ย นรู้ บทบาทของ
เทคโนโลยีต่อการเรียนรู้ การประยุกต์
และการบู รณาการเทคโนโลยีเพื่อการ
เรียนรู้ การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ใน
บริ บ ทต่ า งๆ แนวโน้ ม เทคโนโลยี ก าร
เรีย นรู้ในอนาคต องค์ป ระกอบในการ
รณรงค์ การศึกษาวิจัยเพื่อการรณรงค์
ช่ อ งทางการสื่ อ สาร กลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การ
สื่อสาร การฝึกปฏิบัติงานรณรงค์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่ อให้ นัก ศึก ษาสามารถสืบค้นข้อ มูล
รวบรวมและประมวลข้ อมูล และใช้ข้อ มูล
ประกอบการตัดสินใจ
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และ
ประเมินสื่อและสารสนเทศเพื่อการรู้เท่าทัน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถออกแบบสาร
และส่งผ่านสื่อได้อย่างเหมาะสมกับบริบท

บทบาทหน้าที่ของสื่อ

จริยธรรมในสื่อ

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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LSE205
Community Engagement
คาอธิบายรายวิชา
การสร้างภาคีชุมชนเพื่อระบุประเด็นและความ
มุ่งหวังทางการศึกษา การสร้างความร่วมมือใน
ชุมชน การปฏิสัมพันธ์และการใช้ชีวิตร่วมกัน
ระหว่างคนในชุมชนกับนักศึกษา การพัฒนา
โปรเจคเพื่อการสร้างภาคี ชุมชน โครงสร้า ง
และองค์ ป ระกอบของชุ ม ชน แผนที่ ชุ ม ชน
เครื อ ข่ า ยและความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมนุ ษ ย์
ความเป็นธรรมทางสังคม ภูมิปัญ ญาท้อ งถิ่ น
การสืบสานทางวัฒนธรรม การขั ดเกลาทาง
สั ง คม และระบบสุ ข ภาพ ชุ ม ชน ประเด็ น
ปั ญ หาและวิ ก ฤตทางชุ ม ชน การวิ เ คราะห์
ปั ญ หาในชุ ม ชน การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มใน
ชุ ม ชน เครื่ อ งมื อ สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงใน
ชุมชน ความท้าทายสาหรับการเปลี่ยนแปลง
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท กรณีศึกษาการ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ชุ ม ช น ทั้ ง ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
ต่างประเทศ

10

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักศึกษาตระหนัก ถึงประเด็น
ปั ญ หาในชุ ม ชนและความส าคั ญ ของ
การศึกษาชุมชน
2. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ
ในการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
ข้อมูลของชุมชน
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
เครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ในการศึ ก ษา เก็ บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
ชุมชน

การสร้างความร่วมมือ
ในชุมชน เครื่องมือสร้าง

การเปลี่ยนแปลง
ในชุมชน

LSE206
Nature and Sustainable Development
คาอธิบายรายวิชา
จุดประสงค์การเรียนรู้

การเชื่อ มโยงกับธรรมชาติ ประโยชน์ข อง
ธรรมชาติใกล้ตัว อิทธิพลของธรรมชาติต่อ
มนุ ษ ย์ การโต้ ก ลั บ ของธรรมชาติ ต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงด้า นสิ่งแวดล้อ ม การพัฒนา
น วั ต ก ร ร ม เ ลี ย น แ บ บ ธ ร ร ม ช า ติ
ปรากฏการณ์ ใ นธรรมชาติ ภาษาของ
ธรรมชาติ การเปลี่ ย นแปลงและความ
เป็นไปในธรรมชาติเหตุและผลของสรรพสิ่ง
ในธรรมชาติ ความสัมพันธ์และผลกระทบที่
เกิดขึ้นระหว่างสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้ อ มสรรค์ สร้า ง ความยั่ง ยืนในมิ ติ
ต่ า งๆ ปั จ จั ย เพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ความสาคัญของการศึกษาเพื่อ การพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ก ารสร้ า งโ ครงก ารทา ง
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถ
อธิบายความเชือ่ มโยงระหว่างตนเองกับ
สิ่งแวดล้อม
2. เพื่อ ให้ นัก ศึก ษาสามารถวิพ ากษ์
แนวทางจัดการทรัพยากรและสามารถ
วางแผนการดูแลและจัดการทรัพยากร
ในบริบทต่างๆ ได้

การเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงและความ
เป็นไปในธรรมชาติ

ความยั่งยืน
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เส้นทางการเรียนรู้
เนื่อ งจากการเรี ย นรู้ในปี นี้ ให้ ค วามสาคั ญ กับ การทางานขั บ เคลื่อ นสังคมอย่า งจริง จั ง ผ่า นการทาโครงงาน
นวัตกรรมทางสังคม ซึ่งจะถูกนาไปใช้จริงในชุมชน ดังนั้นนักศึกษาจึงจาเป็นต้องบ่มเพาะทั้งทักษะพื้นฐานที่จาเป็น อาศัยการ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาโครงงานอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดเส้นทางการเรียนรู้ตลอดทั้งปีจึงมีหมุดหมายสาคัญที่จะต้อง
พบเจอและก้าวข้ามไปในแต่ละขั้นในช่วงภาคเรียนที่ 1 และ 2 ดังนี้

ส.ค. – พ.ย. 60
เรียนทักษะพื้นฐาน
4 module

ต้น ม.ค. 61
นาเสนอโครงร่างครั้งที่2

ปลาย พ.ย. 60
นาเสนอโครงร่างครั้งที่1

มี.ค. 61
นาโครงงานไปใช้จริง
ในชุมชน

ก.พ. 61
พัฒนาโครงร่างร่วมกับชุมชน
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พ.ค. 61
นาเสนอผลการดาเนิน
โครงการ

เม.ย. 61
ประเมินความสาเร็จโครงการ

ตารางเรียน
ภาคเรียนที่ 1 (จานวน 17 สัปดาห์)
การเรียนรู้ในภาคเรียนที่ 1 เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการ
เรียนรู้และทางานเชิงพื้นที่เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคม โดยการจัดการเรียนรู้จะเป็น workshop ของรายวิชาทั้ง 4 การ
สารวจเส้นทางการเรียนรู้ในรายวิชา LSE201 และการนาเสนอร่างโครงการนวัตกรรมทางสังคม โดยแบ่งเป็น 6 ช่วง ใน
ภาคเรียนที่ 1 ได้แก่
ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
ช่วงที่ 2 ความตระหนักทางสังคม
ช่วงที่ 3 เปิดโลกกว้าง
ช่วงที่ 4 ขยายความเข้าใจจากปัจเจกสู่องค์รวม
ช่วงที่ 5 ชุมชนคือต้นทาง
ช่วงที่ 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่

ช่วงที่ 6
ช่วงที่ 5

เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
ผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่

ชุมชนคือต้นทาง

ช่วงที่ 4
ขยายความเข้าใจจากปัจเจกสู่องค์รวม

ช่วงที่ 3
เปิดโลกกว้าง

ช่วงที่ 2
ความตระหนักทางสังคม

ช่วงที่ 1
เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
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ช่วงที่ 1 เตรียมความพร้อมในการเรียนรู้
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 1 มีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา ในด้านทักษะการทางาน
ร่วมกันเป็นทีม ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและในพื้นที่ และการบรรยายจากวิทยากรที่ทางานด้าน
การขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปิดโลกการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัน

วันที่

จันทร์ 14 ส.ค. 60

เช้า
ปฐมนิเทศ

อังคาร 15 ส.ค. 60 ทบทวนเส้นทางการเรียนรู้ปีที่ 1

พุธ

16 ส.ค. 60

พฤหัส 17 ส.ค. 60

ศุกร์

18 ส.ค. 60

เรียนรู้การทางานร่วมกัน
(Team building)
LP – สารวจการเปลี่ยนแปลง
ของตัวเองและวางเป้าหมาย
ของตนเองในปี 2

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

บร 201

บ่าย
กิจรรมกลุ่ม
ห้องผู้ปกครอง

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

บร 1 203
บร 1 202

กลุ่ม 1/2
SC1002
กลุ่ม 3/4
SC1059
ข้อตกลงร่วม
กลุ่ม 1/2 บร 203
(ground rules)
กลุม่ 3/4 บร 206
8.00 - 11.00 สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อน
บร 211
(บร 203/ 206)
ในกลุ่ม
หรือ 212
กลุ่ม 1/2
วิทยากร “ความสาคัญของ
SC3041
การทางานเชิงพื้นที่”
บร 201
กลุ่ม 3/4
ศานนท์ หวังสร้างบุญ
SC3042

เสาร์ 19 ส.ค. 60
อาทิตย์ 20 ส.ค. 60
จันทร์ 21 ส.ค. 60

วิทยากร : การสื่อสารเพื่อการ
ทางานร่วมกัน

แจ้งภายหลัง
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วิทยากร : การสื่อสารเพื่อการ
แจ้งภายหลัง
ทางานร่วมกัน

ช่วงที่ 2 ความตระหนักทางสังคม
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 2 ถึง 5 เป็นการบ่มเพาะทักษะ ความรู้ และเครื่องมือที่จาเป็นในการทางานกับชุมชน เช่น
การใช้ศิลปะและการละครเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง การใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการประมวลข้อมูลและนาเสนอ
ประเด็น การทางานร่วมกับชุมชนอย่างมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติเพื่อให้ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วน
หนึ่งของระบบใหญ่ โดยแต่ละช่วงมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน กระบวนการเรียนรู้ในช่วงที่ 2 เน้นที่การสร้างความตระหนักถึง
ปรากฏการณ์ทางสังคมและเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นทางการศึกษาและการเรียนรู้ สร้างเจตคติว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติและสังคม และเกิดความตื่นตัวว่าเราเป็นพลังเล็กๆ ที่ร่วมกันแก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมได้
วัน

วันที่

อังคาร 22 ส.ค. 60
พุธ

ปรากฏการณ์ทางสังคม

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

25 ส.ค. 60

บ่าย

ทาไมเราต้องเข้าใจชุมชน
พื้นฐานและความเข้าใจ
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 3)
พื้นฐานและความเข้าใจ
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 4)
การเชื่อมโยงตัวเองกับ
สิ่งแวดล้อม
(กลุ่ม 1/2)
พื้นฐานและความเข้าใจ
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 1)
พื้นฐานและความเข้าใจ
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 2)
การเชื่อมโยงตัวเองกับ
สิ่งแวดล้อม
(กลุ่ม 3/4)

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

เรียนรวม SC1002

23 ส.ค. 60

พฤหัส 24 ส.ค. 60

ศุกร์

เช้า

พื้นฐานและความเข้าใจ
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 3)
พื้นฐานและความเข้าใจ
8.00 - 11.00
กระบวนการละคร
บร 206
(กลุ่ม 4)
ภาคสนาม
การเชื่อมโยงตัวเองกับ
(นัดหมายสถานที่
สิ่งแวดล้อม
ภายหลัง)
(กลุ่ม 1/2)
พื้นฐานและความเข้าใจ
SC3041
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 1)
พื้นฐานและความเข้าใจ
SC3042
กระบวนการละคร
(กลุ่ม 2)
ภาคสนาม
การเชื่อมโยงตัวเองกับ
(นัดหมายสถานที่
สิ่งแวดล้อม
ภายหลัง)
(กลุ่ม 3/4)
8.00 - 11.00
บร 203

เสาร์ 26 ส.ค. 60
อาทิตย์ 27 ส.ค. 60
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บร 203
บร 211

บร 212

ภาคสนาม

บร 201

บร 212
ภาคสนาม และ
บร 201

ช่วงที่ 3 เปิดโลกกว้าง
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 3 เน้นให้นักศึกษาได้ทักษะและเครื่องมือเบื้องต้นในการทางานเชิงพื้นที่ เช่น การเก็บข้อมูล
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ การทางานกับข้อมูลทั้งการสืบค้น ตีความ และหาความเชื่อมโยงของข้อมูล และการใช้ทักษะ
เชิงละครในการเข้าถึงข้อมูล โดยใช้พื้นที่ตลาดไทเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์
วัน

วันที่

จันทร์

28 ส.ค. 60

เช้า

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

บ่าย
การสืบค้นข้อมูล 1
(กลุ่ม 1/2)

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

เรียนรวม
บร 211

การสืบค้นข้อมูล 1
เรียนรวม SC1002
(กลุ่ม 3/4)
ลงพื้นที่ปฏิบัติ 1:
ภาคสนาม
ลงพื้นที่ปฏิบัติ 1:
ภาคสนาม
พุธ 30 ส.ค. 60 สังเกตปรากฏการณ์สังคม (9.00 นัดหมาย สังเกตปรากฏการณ์สังคม (14.00 นัดหมาย
กรณีศึกษาตลาดไท
ใต้ตึกโดมบริหาร) กรณีศึกษาตลาดไท
ที่ บร 203)
ทักษะละคร 1
8.00 - 11.00
ทักษะละคร 1
พฤหัส 31 ส.ค. 60
บร 211
(กลุ่ม 1/2)
บร 203
(กลุ่ม 1/2)
การสืบค้นข้อมูล 2
8.00 - 11.00
การสืบค้นข้อมูล 2
บร 212
(กลุ่ม 3/4)
บร 206
(กลุ่ม 3/4)
ทักษะละคร 1
ทักษะละคร 1
ศุกร์ 1 ก.ย. 60
SC3041
บร 212
(กลุ่ม 3/4)
(กลุ่ม 3/4)
การสืบค้นข้อมูล 2
การสืบค้นข้อมูล 2
SC3042
บร 201
(กลุ่ม 1/2)
(กลุ่ม 1/2)
เสาร์ 2 ก.ย. 60
อาทิตย์ 3 ก.ย. 60
จันทร์ 4 ก.ย. 60
อังคาร 29 ส.ค. 60

อังคาร

5 ก.ย. 60

พุธ

6 ก.ย. 60

พฤหัส

เครื่องมือศึกษาชุมชน 1

ลงพื้นที่ปฏิบัติ2:
7 ก.ย. 60 ทาความเข้าใจปรากฏการณ์
สังคม กรณีศึกษาตลาดไท

เรียนรวม SC1002
เรียนรวม
บร 203
ภาคสนาม
ลงพื้นที่ปฏิบัติ: 2
(14.00
ทาความเข้าใจปรากฏการณ์
นัดหมาย
สังคม กรณีศึกษาตลาดไท
ที่ บร 211)
เครื่องมือศึกษาชุมชน 2

ภาคสนาม
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ช่วงที่ 3 เปิดโลกกว้าง (ต่อ)
ห้องเรียน

วัน

วันที่

เช้า

ศุกร์

8 ก.ย. 60

วิทยากร: ละคร: เครื่องมือ
การเปลี่ยนแปลง

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส

9 ก.ย. 60
10 ก.ย. 60
11 ก.ย. 60
12 ก.ย. 60
13 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60

บ่าย

(9.30-12.30 น.)

แจ้งให้ทราบ
ภายหลัง

วิทยากร: ละคร: เครื่องมือ
การเปลี่ยนแปลง

เตรียม TU Open House
TU Open House
TU Open House
พิธีไหว้ครู มธ.
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ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

บร201/
บร212

ช่วงที่ 4 ขยายความเข้าใจจากปัจเจกสู่องค์รวม
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 4 จะพาให้นักศึกษามองปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างเป็นองค์รวม โดยตระหนักว่าประเด็นสังคมที่
เกิดขึ้นล้วนมีพื้นฐานมาจากโครงสร้างทางสังคม นอกจากนั้นนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อทาความเข้า
ใจความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยต่างๆ
วัน
ศุกร์

เสาร์

วันที่

เช้า

15 ก.ย. 60
Empathy workshop

ห้องเรียน
(9.30 - 12.30 น.)

บ่าย

กลุ่ม 1/2 SC3041
กลุ่ม 3/4 SC3042 Empathy workshop

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

กลุ่ม 1/2
บร201
กลุ่ม 3/4
บร212

16 ก.ย. 60

อาทิตย์ 17 ก.ย. 60
จันทร์ 18 ก.ย. 60
อังคาร 19 ก.ย. 60
พุธ

เรียนรวม
SC1002

Visualization tools
ครั้งที่ 2

20 ก.ย. 60

พฤหัส 21 ก.ย. 60
ศุกร์

Visualization tools
ครั้งที่ 1

22 ก.ย. 60

พิธีไหว้ครูคณะ
เชื่อมโยงตลาดไท
กลุ่ม 1/2 SC3041
เชื่อมโยงตลาดไท
สูป่ รากฏการณ์ทางสังคม
กลุ่ม 3/4 SC3042 สูป่ รากฏการณ์ทางสังคม

เสาร์ 23 ก.ย. 60
อาทิตย์ 24 ก.ย. 60
จันทร์ 25 ก.ย. 60
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เรียนรวม
บร203
เรียนรวม
บร212

ช่วงที่ 4 ขยายความเข้าใจจากปัจเจกสู่องค์รวม (ต่อ)
วัน

วันที่

อังคาร 26 ก.ย. 60

พุธ

เช้า
Systems thinking
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เชิงระบบ
ครั้งที่ 1

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

ศุกร์

29 ก.ย. 60

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

30 ก.ย. 60
1 ต.ค. 60
2 ต.ค. 60
3 ต.ค. 60
4 ต.ค. 60

LP - Open dialogue
สะท้อนการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง

พฤหัส 5 ต.ค. 60 วิทยากร: เรื่องใหญ่ในเรื่องเล็ก

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

เรียนรวม
SC1002

27 ก.ย. 60

วิทยากร: การใช้เครื่องมือละคร
พฤหัส 28 ก.ย. 60
ในงานชุมชน

บ่าย

8.00 - 11.00
เรียนรวม
บร 203
กลุ่ม 1/2
SC3041
กลุ่ม 3/4
SC3042

8.00 - 11.00
เรียนรวม
บร 203
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Systems thinking
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
เชิงระบบ
ครั้งที่ 2

เรียนรวม
บร203

วิทยากร: การใช้เครื่องมือ
ละครในงานชุมชน

เรียนรวม
บร211

ถอดบทเรียนจากบรรยาย

เรียนรวม
บร203

ช่วงที่ 5 ชุมชนคือต้นทาง
กระบวนการเรียนรู้ในช่วงที่ 5 เป็นการพานักศึกษาให้มโี อกาสเรียนรู้จากผู้ที่ทางานด้านการขับเคลื่อนสังคมอย่างแท้จริง
ทั้งจากผู้ที่ทางานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม) ที่อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วัน

วันที่

ศุกร์

6 ต.ค. 60

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

7 ต.ค. 60
8 ต.ค. 60
9 ต.ค. 60
10 ต.ค. 60
11 ต.ค. 60
12 ต.ค. 60
13 ต.ค. 60
14 ต.ค. 60
15 ต.ค. 60
16 ต.ค. 60

อังคาร

17 ต.ค. 60

พุธ

18 ต.ค. 60

เช้า

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

บ่าย

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

ประชุมเตรียมความ กลุ่ม 1/2 SC3041
พร้อมก่อนไปเชียงดาว กลุม่ 3/4 SC3042

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือชุมชนผ่านการลงพื้นที่จริง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ประมวลเรื่องราว
จากเชียงดาว

พฤหัส

19 ต.ค. 60

วิทยากร: เรื่องเล่าจาก
พื้นที่จริง

ศุกร์

20 ต.ค. 60

LP - สะท้อนการเรียนรู้
และการพัฒนาตนเอง

เสาร์
อาทิตย์

21 ต.ค. 60
22 ต.ค. 60

เรียนรวม
SC1002

8.00 - 11.00
เรียนรวม
บร 203
กลุ่ม 1/2
SC3041
กลุ่ม 3/4
SC3042
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สังเคราะห์บทเรียน
จากเชียงดาว

เรียนรวม
บร203

วิทยากร: เรื่องเล่าจาก
พื้นที่จริง

เรียนรวม
บร211

นาเสนอเรื่องราว
จากเชียงดาว

เรียนรวม
บร212

ช่วง 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่
การจัดการเรีย นรู้ในช่ว งที่ 6 เน้นให้นักศึกษานาความรู้แ ละทัก ษะเบื้ องต้นที่ได้เรียนรู้ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อ เริ่มต้น
กระบวนการทางานชุมชนและการสร้างนวัตกรรมทางสังคมผ่านวิธีการ Design thinking ซึ่งจะใช้เป็นกรอบกระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการคิดและพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อย่างเป็น
รูปธรรม
กิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงที่ 6 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ในชุมชนที่จะลงไปพัฒนาโครงงานนวัตกรรมทางสังคม
โดยการจะแบ่งเป็นช่วง (phase) ตามวิธีการของ Design thinking ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 จะครอบคลุมถึงช่วง Empathize
Define และ Ideate และภาคเรียนที่ 2 จะครอบคลุมถึงช่วง Prototype Test และ Evaluate
วัน

วันที่

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
จันทร์

23 ต.ค. 60
24 ต.ค. 60
25 ต.ค. 60
26 ต.ค. 60
27 ต.ค. 60
28 ต.ค. 60
29 ต.ค. 60
30 ต.ค. 60
31 ต.ค. 60

อังคาร
พุธ

ห้องเรียน

เช้า

(9.30-12.30 น.)

บ่าย

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

อบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (กลุ่มที่ 1)
การจัดการโครงการ
(Project management)

เรียนรวม
SC1002
ทาความรู้จักกับพื้นที่
กรณีศึกษา/ข้อมูลทุติย
ภูมิของพื้นที่จริง

1 พ.ย. 60
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เรียนรวม
บร 203

ช่วง 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่
วัน

วันที่

พฤหัส 2 พ.ย. 60

ห้องเรียน

เช้า
วิทยากร: ละครกระบวนการ
(กลุ่ม 3/4)
ทักษะละคร
(กลุ่ม 3/4)

ศุกร์

3 พ.ย. 60

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

4 พ.ย. 60
5 พ.ย. 60
6 พ.ย. 60
7 พ.ย. 60

พุธ

8 พ.ย. 60

พฤหัส 9 พ.ย. 60

ศุกร์

บ่าย

(9.30-12.30 น.)

8.00 - 11.00
บร 203

ทักษะละคร
(กลุ่ม 1/2)

8.00 - 11.00 วิทยากร: ละครกระบวนการ
บร 206
(กลุ่ม 1/2)

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

บร203
บร 206

อบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (กลุ่ม 2)
ลงพื้นที่กรณีศึกษา ครั้งที่ 1

Storytelling

10 พ.ย. 60 LP - วิทยากร: เมษ์ ศรีพัฒนากุล

8.00-11.00
กลุ่ม 1/2
บร 203
กลุ่ม 3/4
บร 206

Storytelling

กลุ่ม 1/2
บร 211
กลุ่ม3/4
บร 212

แจ้งภายหลัง

ถอดบทเรียนจากวิทยากร

เรียนรวม
บร201
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ช่วง 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่
วัน

วันที่

เช้า

ห้องเรียน
(9.30–12.30 น.)

บ่าย

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

เสาร์ 11 พ.ย. 60
อาทิตย์ 12 พ.ย. 60
จันทร์ 13 พ.ย. 60
อังคาร 14 พ.ย. 60

พุธ

Message design 1

กลุ่ม 1/2
SC1002
กลุ่ม 3/4
SC1059

15 พ.ย. 60

Message design 2

กลุ่ม 1/2 บร203
กลุ่ม 3/4 บร206

8.00-11.00
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
กลุ่ม 1/2
การระบุปัญหาเพื่อศึกษา กลุ่ม 1/2 บร 211
พฤหัส 16 พ.ย. 60
การระบุปัญหาเพื่อศึกษา
บร 203
(Problem Framing กลุม่ 3/4 บร 212
(Problem Framing Workshop) กลุ่ม 3/4
Workshop)
บร 206
ศุกร์

17 พ.ย. 60

ลงพื้นที่กรณีศึกษา ครั้งที่ 2

เสาร์ 18 พ.ย. 60
อาทิตย์ 19 พ.ย. 60
จันทร์

Presentation
workshop
(กลุ่ม 1/2)

20 พ.ย. 60

อังคาร 21 พ.ย. 60

Presentation workshop
(กลุ่ม 3/4)

เรียนรวม
SC1002
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เรียนรวม
บร 211

ช่วง 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่
วัน
พุธ

วันที่

ห้องเรียน

เช้า

บ่าย

(9.30-12.30 น.)

นาเสนอโครงร่างของ
โครงการ
(ความก้าวหน้า)

22 พ.ย.60

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

เรียนรวม
บร 203

8.00-11.00
สร้างสรรค์แนวทาง กลุ่ม 1/2 บร 211
พฤหัส 23 พ.ย.60
กลุ่ม 1/2 บร 203
แก้ไขปัญหา (Ideate) กลุม่ 3/4 บร 212
กลุ่ม 3/4 บร 206
LP: สะท้อนการเรียนรู้และการพัฒนา กลุ่ม 1/2 SC3041
ศุกร์ 24 พ.ย.60
ตนเอง
กลุ่ม 3/4 SC3042
เสาร์ 25 พ.ย.60
สร้างสรรค์แนวทางแก้ไขปัญหา
(Ideate)

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส

26 พ.ย.60
27 พ.ย.60
28 พ.ย.60
29 พ.ย.60
30 พ.ย.60

ศุกร์

1 ธ.ค. 60

เสาร์
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ

2 ธ.ค. 60
3 ธ.ค. 60
4 ธ.ค. 60
5 ธ.ค. 60
6 ธ.ค. 60

พฤหัส 7 ธ.ค. 60

ลงพื้นที่กรณีศึกษา ครั้งที่ 3

LP: เตรียมการประมวลการเรียนรู้
(Learning journey)

กลุ่ม 1/2
SC3041
กลุ่ม 3/4
SC3042

การนาเสนอแนวคิดโครงการ ครั้งที่ 1
(Pitching 1)

8.00-11.00
เรียนรวม
บร203
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การนาเสนอแนวคิด
โครงการ ครั้งที่ 1
(Pitching 1)

เรียนรวม
บร 211

ช่วง 6 เริ่มกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมผ่านการเรียนรู้เชิงพื้นที่
วัน

วันที่

ศุกร์

8 ธ.ค. 60

เสาร์

9 ธ.ค. 60

อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัส

10 ธ.ค. 60
11 ธ.ค. 60
12 ธ.ค. 60
13 ธ.ค. 60
14 ธ.ค. 60

เช้า

ห้องเรียน
(9.30-12.30 น.)

บ่าย

ห้องเรียน
(13.30-16.30น.)

ประมวลข้อคิดเห็นจาก
กลุ่ม 1/2บร201
การนาเสนอแนวคิด
กลุ่ม 3/4 บร212
โครงการ ครั้งที่ 1
อบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (กลุ่มที่ 3)

อบรมการเข้าใจตนเองและผู้อื่น (กลุ่มที 4)
ปิดเทอม

25

ช่วงที่ 7 ลงมือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม
ภาคเรียนที่ 2 ช่วงที่ 7 ลงมือพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม
การจัดการเรียนรู้ในช่วงที่ 7 เป็นการดาเนินการพัฒนานวัตกรรมสังคมต่อจากช่วงที่ 6 ซึ่งนักศึกษาจะได้ลงมือพัฒนา
ต้นแบบนวัตกรรมทางสังคม โดยกิจกรรมการเรียนรู้จ ะมีทั้งที่เป็นการพัฒนาความรู้และทักษะที่ จาเป็ นต่อการพัฒนา
นวัตกรรมของนักศึกษา (compulsory workshop) และการพัฒนาทักษะพิเศษ (special workshop) ตามความจาเป็น
ของโครงงาน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแผนการดาเนินงานโครงงาน โดยอาจารย์ประเมินความต้องการของนักศึกษาเพื่อให้
การดาเนินโครงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีการสารวจเส้นทางการเรียนรู้ในรายวิชา LSE202 ด้วย
เดือน

สัปดาห์

มกราคม
2561

1

รายงานผลการแก้ไขร่างโครงงานจากการ Pitching ครั้งที่ 1
กับอาจารย์ประจากลุ่ม Workshop: Theory of Change

2

Pitching ครั้งที่ 2

3
4
5
6

พัฒนาร่างโครงงานให้มีรายละเอียดและเป็นรูปธรรม
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน ส่ง Progress report

7
8
9
10

-นาแผนการปฏิบัติงานที่วางแผนไว้ไปใช้/นาเสนอ/เผยแพร่ ใน
ชุมชนเป้าหมาย (Implementation)
-ประเมินและติดตามผลการนานวัตกรรมไปใช้
-รับ feedback เพื่อพัฒนาโครงงานต่อไป
-ส่งรายงานผลการดาเนินโครงการ

11
12
13
14
15
16
17

-ปรับปรุงและพัฒนาโครงงานเพื่อนาไปใช้อีกครั้ง
-วิเคราะห์ผลกระทบของโครงงานจากนาไปใช้ครั้งแรก
(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
-ประเมินความสาเร็จ ปัญหา สิ่งที่ได้เรียนรู้
นาเสนอโครงงาน (In class presentation)
Exhibition and public presentation
Closing session

กุมภาพันธ์
2561
มีนาคม
2561

เมษายน
2561

พฤษภาคม
2561

กิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงงาน
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กิจกรรมประจา
Reflection การเรียนรู้

- special workshop
พัฒนาทักษะที่แต่ละกลุ่ม
ต้องใช้ในการดาเนินการ
โครงงาน
- Reflection การเรียนรู้
Reflection การเรียนรู้

Reflection การเรียนรู้

Reflection การเรียนรู้

การประเมินการเรียนรู้
ถึงแม้ว่าการจดทะเบียนวิชาเรียนเป็นไปตามรายวิชาตามภาคการเรียน กล่าวคือ รายวิชา LSE203 และ LSE204 ใน
เทอมที่หนึ่ง และ LSE205 และ LSE206 ในเทอมที่สอง การจัดการเรียนรู้จะเป็น แบบสหวิทยาการที่ทั้ง 4 รายวิชาจัด
ร่วมกัน ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้จะพิจารณาจากผลงานโดยรวมทั้ง 4 รายวิชา ดังนั้นเกรดที่ออกในแต่ละเทอมจะ
สะท้อนคุณภาพของงานในรายวิชาและความก้าวหน้าและการดาเนินโครงการ ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชา
LSE201 และ LSE202 จะพิจารณาจากงานในรายวิชาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การประเมินการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่สอง แบ่งเป็น 4 ส่วนสาคัญ อาทิ

โครงงาน
•
•
•
•

โครงร่างโครงการ (proposal)
การนาเสนอ
รายงานสรุปผล
การประเมินตนเองและเพื่อน

การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
• ความรับผิดชอบ การส่งงาน
• การเข้าเรียน

การสะท้อนการเรียนรู้ส่วนบุคคล
(รายวิชา LSE201/ 202)
• การสะท้อนการเรียนรู้
• การประมวลการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง
ของตนเองเป็นรายเทอม

ชิ้นงานของรายวิชาทั้ง 4
ประกอบด้วยงานเดี่ยวและงานกลุ่ม ทั้งในคาบและเป็นการบ้าน
• สมุดบันทึก (field note)
• Interview protocol
• แผนภาพ
• บทความ
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sarunwit@hotmail.com

อ. ธรณชนก เอื้อไพโรจน์กิจ (อ.จ๊อย)

joyce.uerpairojkit@gmail.com

อ.ดร. ปวีณา แช่มช้อย (อ.จ๊อย)

paveena.c@gmail.com

อ.ดร. กิตติ คงตุก (อ.เต้ย)

kitti1723@hotmail.com

อ.ดร. เอกวัจน์ เชาว์วิชารัตน์ (อ.เอก)

ake@lsed.tu.ac.th

อ.ดร. เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญรักษ์ (อ.ตูน)

samoekans@gmail.com

อ.ดร. พุทธชาด อังณะกูร (อ.แป้ง)

paeng@tu.ac.th

อ.ดร. ชลิดา เหล่าจุมพล (อ.แท๊ป)

Ch.laojumpon@gmail.com

อ.ดร. นฤพจน์ พุธวัฒนะ (อ.โหนด)

nodenarupot@yahoo.com

ผศ.ดร. สิทธิชัย วิชัยดิษฐ (อ.เปี๊ยก)

123inquiry@gmail.com

อ. อัครา เมธาสุข (อ.นอร์ท)

nodrightnow@gmail.com

เจ้าหน้าที่
กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี (พี่รัตน์)

kkritporn@tu.ac.th
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เรียนรู้และศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาการ

99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร: 02-564-4442-79 ต่อ 1585
http://lsed.tu.ac.th/
https://www.facebook.com/tu.lsed
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