
มคอ. 3

รายละเอยีดของรายวชิา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ภาควชิา………………………………………………………

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือรายวิชา
2150101 ช่ือวิชา  สังคมภิวัตน  ( Socialization)

2. จํานวนหนวยกิต
2(2-0-4)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

 เปดสอนใหกับหลักสูตร ................... .............................................. สาขาวิชา ..........................................
 เปดสอนใหกับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี)

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

 บังคับ  เลือก

กลุมวิชา
 ภาษาและการส่ือสาร  มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร  คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุมวิชา
 แกน  บังคับ  เลือก
 เฉพาะดาน  บังคับ  เลือก
 พื้นฐานวิชาชีพ  บังคับ  เลือก
 ชีพ  บังคับ  เลือก
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 เอก  บังคับ  เลือก
 โท  บังคับ  เลือก
 อ่ืนๆ (ระบุ) …………………..………………

หมวดวิชาเลือกเสรี
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยมลิวรรณ  รักษวงศ
อาจารยผูสอน 1. ผศ.สุนันท  ไชยเมล

2. อ.มลิวรรณ  รักษวงศ
3. อ.ศุภรัตน  มฤคี
4. อ.ราศรี  สวอินทร
5. อ.ทัศณา  เก้ือเสง

5. ภาคการศึกษา /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ช้ันปท่ี 1,2 และ 3

6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา …………………………………..

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
 ไมมี
 มี รายวิชา……………………………………

8. สถานที่เรียน
อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี ........... เดือน ............... ........................ พ.ศ .  ..............
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี 20 เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2558
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูของรายวิชา)
1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ดานการเมือง เศรษฐกิจสังคม

และวัฒนธรรม
1.2 มีความรูความเขาใจสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน
1.3  รูและเขาใจวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกาภิวัตนได
1.4  วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดวิกฤตการณตางๆท่ีมีตอสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตนได
1.5  สามารถปรับตัวของสังคมไทยใหเปนสังคมแหงสันติสุขท่ีย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเปดสอนเปนครั้งท่ี 2 เปนตนไปควรนําขอมูลจากมคอ.5
หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไวในขอน้ี)

เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการนําองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูมาปรับใชในการดํารงชีวิต
ปองกันความเส่ียงจากพิบัติภัยในรูปแบบตางๆ ไดทันทวงทีทันเหตุการณ และดําเนินชีวิตอยางไมประมาทดวย
ความพอเพียง

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมในสังคมโลก สังคมอาเซียน และสังคมโลกาภิวัตน กระแสโลกา

ภิวัตน ปรากฏการณทางธรรมชาติท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคมในดานตางๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม
เศรษฐกิจ และการเมือง

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม

30 ช่ัวโมง/ภาคการศึกษา -
60 ช่ัวโมง/ภาค
การศึกษา

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล รายกลุมตามท่ีตองการหรือสภาพ

ปญหาอยางนอย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ

ขอบังคับของสถาบันและสังคม
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการ

เรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต
ขยัน อดทนและสูงาน

1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
รวมท้ังเคารพในคุณคาและ
ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย

1.4 การแสดงออดถึงการมีจิตอาสา
และจิตสํานึกสาธารณะ

1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน
มีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม
และภูมิปญญาทองถ่ิน

- กําหนดระเบียบในการเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัย
เขาช้ันเรียนตรงเวลา แตงกาย
ตามกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย

- บรรยายและยกตัวอยางบุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จในชีวิต

- บรรยายความสําคัญของการ
เคารพสิทธิและรับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน

- จัดกิจกรรมและแบงกลุมคนควา
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม
และภูมิปญญาทองถ่ิน

- ประเมินพฤติกรรม
- ประเมินจากการสงงาน

และช้ินงานของนักศึกษา

2. ความรู
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

2.1 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงเรียนรู

2.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการความรู และ
การประยุกตความรู

2.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับ
หลักการ  และทฤษฎีสําคัญใน
เน้ือหาของหมวดวิชาศึกษา

- บรรยายประกอบส่ือ Power
Point ตามเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใน
แผนการสอน

- คนควาและนําเสนอรายงานหนา
ช้ันเรียน

- บรรยายประกอบส่ือ Power
Point ตามเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใน
แผนการสอนพรอมยกตัวอยาง

- ทดสอบยอย
- ประเมินรายงานการศึกษาคนควา
- ประเมินการนําเสนอรายงานใน

ช้ันเรียน
- ทดสอบกลางภาคและปลายภาค
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล
ท่ัวไป กรณีศึกษา

- แบงกลุมศึกษาคนควาเรียนรูดวย
ตนเอง นําเสนอและอภิปรายหนา
ช้ันเรียน

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

3.1 สามารถใชทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ        คิดวิเคราะห
คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณา
การ ในชีวิตประจําวัน อยางมี
ประสิทธิภาพ

3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อ
สรางประโยชนตอตนเอง และ
สังคมได

- แบงนักศึกษาเปนกลุมยอยเพื่อ
ศึกษาวิเคราะห อภิปรายปญหา
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมโลกโลกาภิ
วัตน

- ตรวจผลงาน
- นําเสนอหนาช้ันเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดท้ังใน
ฐานะผูนําและสมาชิกกลุม

4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ี
ของตนเองตอผูอ่ืน และตอสังคม

4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีใน
สังคมพหุวัฒนธรรม

- แบงกลุมยอยศึกษาคนควา
มอบหมายหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการทํางานกลุม
พรอมรวมกันอภิปรายภายใน
กลุม

- สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม
รายบุคคลในกิจกรรมกลุม



6

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล

5.1 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการใชภาษาเพื่อการส่ือสาร

5.2 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการติดตอส่ือสาร โดยใช
เทคโนโลยีไดเหมาะสม

5.3 การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการวิเคราะหตัวเลข   แปร
ผลและนําเสนอขอมูลไดอยาง
เหมาะสม และใชเปนพื้นฐาน
แกปญหา  และการตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน

5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพื่อการ
แสวงหาความรู

- มอบหมายงานกลุมศึกษาคนควา
ในประเด็นปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมโลกโลกาภิวัตน

- สงเสริมใหนักศึกษาสืบคนขอมูล
ขาวสารผานทางเว็บไซตตางๆท่ี
เก่ียวของ

- นําเสนอผลการศึกษาคนควาหนา
ช้ันเรียน

- ตรวจสอบการจัดทํารายงานผล
และวิธีการนําเสนอดวยส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

- ประเมินการนําเสนอหนาช้ันเรียน
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

1. แผนการสอน

สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

- พบนักศึกษาเพื่อวางแผนการสอน
รวมกัน โดยใหนักศึกษาเขียน
ขอเสนอแนะ และความคิดเห็น
ทําความเขา ใจเรื่อง คุณธรรม
จริยธรรม

- ช้ีแจงเก่ียวกับเน้ือหาวิชา การ
จัดการเรียนการสอน ภาระงาน
และการประเมินผล

- - นักศึกษาแสดงความ
คิดเห็นผูสอนเพื่อวาง
แผนการสอนรวมกัน

- บรรยาย/ตอบขอซักถาม

- แนวการสอน
( Course
Syllabus)

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

1-2 บทท่ี 1 บทนํา โลกาภิวัตน
- ความหมายของโลกาภิวัตน
- พัฒนาการของโลกาภิวัตน
- ความสําคัญของโลกาภิวัตน
- ลักษณะของโลกาภิวัตน

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. อภิปรายรวมกัน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2. Power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

3-5 บทท่ี 2 สังคมโลกและกระแสการ
เปล่ียนแปลงในสังคมโลก
- วิวัฒนาการของสังคมโลก
- สภาพการเมืองโลก
- สภาพเศรษฐกิจโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

6 1. ซักถามเก่ียวกับขาวและ
เหตุการณในปจจุบัน

2. บรรยายประกอบส่ือ
3. แบงกลุมศึกษาคนควา

และนําเสนอหนาช้ัน
เรียน

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2. Power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

6-7 บทท่ี 3 แนวโนมการเปล่ียนแปลง
สังคมโลกในอนาคต
- แนวโนมการเมืองโลก

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. แบงกลุมนักศึกษา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

- แนวโนมดานเศรษฐกิจโลก
- แนวโนมสังคมและวัฒนธรรมโลก

คนควาและนําเสนอ
หนาช้ันเรียน อภิปราย
ตอบขอซักถามและสรุป

2. Power point
3. Internet

อ.ราศรี
อ.ทัศณา

8 สอบกลางภาค แบบทดสอบ

9-10 บทท่ี 4 การปรับตัวของสังคมไทย
ในกระแสโลกาภิวัตน
- การปรับตัวของไทยกอน

สงครามโลกครั้งท่ี 2
- การปรับตัวของไทยใน

สงครามโลกครั้งท่ี 2
- การปรับตัวของไทยในยุคสงคราม

เย็น
- การปรับตัวของไทยในยุค
โลกาภิวัตน

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. นักศึกษานําเสนอขาว

และเหตุการณปจจุบัน
ในสังคมไทย

3. แบงกลุมนักศึกษา
รวมกันอภิปราย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2. Power point
3. ขาวและ

เหตุการณ
สําคัญ

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

11-12 บทท่ี 5 สภาพการเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคมไทย
ในยุคโลกาภิวัตน
- อิทธิพลกระแสโลกาภิวัตนตอการ

เปล่ียนแปลงสังคมไทย
- การเมืองการปกครองของไทยใน

ยุคโลกาภิวัตน
- เศรษฐกิจไทยในยุคโลกาภิวัตน
- สังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. ต้ังประเด็นถามตอบ

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2. Power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

13-14 บทท่ี 6 อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน
- ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน
- บทบาทของอาเซียนตอสังคมโลก

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. แบงกลุมเปน 10 กลุมๆ

ละ 1 ประเทศ คนควา

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
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สัปดาหที่ หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/

ส่ือการเรียน
การสอน ผูสอน

- อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน แนะนําประเทศสมาชิก
อาเซียน วิเคราะห
บทบาทของอาเซียน
และนําเสนอหนาช้ัน
เรียนและรวมกัน
อภิปราย

2. Power point
3. Internet

อ.ทัศณา

15-16 บทท่ี 7 ส่ิงแวดลอมโลกยุคโลกา
ภิวัตน
- ความหมายของส่ิงแวดลอม
- ประเภทของส่ิงแวดลอม
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ความสําคัญของส่ิงแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ
- ปญหาและผลกระทบดาน

ส่ิงแวดลอม
- มลพิษทางส่ิงแวดลอม

4 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. แบงกลุมคนควาปญหา

ส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนใน
ปจจุบัน วิเคราะห
สาเหตุและรวมกัน
อภิปราย

1. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

2. Power point
3. Internet

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ราศรี
อ.ทัศณา

17-18 สอบปลายภาค 1.30 แบบทดสอบ
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู (สอดคลองกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2)

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

1.1,1.2,1.3,1.4,1.5
2.1,2.2,2.3,3.1,3.2

4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,5.3,5.4

การเขาช้ันเรียน
สอบยอย/ผลงาน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
ผลงาน/การนําเสนอ
การปฏิบัติงาน

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

8
17-18

ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

10%
10%
20%
30%
20%
10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
สุนันท  ไชยเมล และคณะ. เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมภิวัตน.หลักสูตรสังคมศึกษา

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.2558.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ

เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ. โฉมหนาของโลกใหม: เตรียมความพรอมประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21
เสนทางเศรษฐกิจ ปท่ี 20 ฉบับท่ี 860 (13-19 พฤษภาคม 2546) หนาท่ี 5

กนก  จันทรทอง. ส่ิงแวดลอมศึกษา: ความรูเรื่องส่ิงแวดลอม,ปตตานี โครงการผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.วิทยาเขตปตตานี 2539

จุณณเจิม  ยุวดี. เหตุการณโลกปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร:มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต,2538
ฉัตรทิพย  นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปล่ียนแปลงสังคม. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537
ชัชพล  ทรงสุนทรวงศ. มนุษยกับส่ิงแวดลอม.กรุงเทพฯ:สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2550
ไพรสิทธ์ิ  ศรีสุทธิเกิดพร. ประชาคมอาเซียน 2558: สํานักพิมพปญยาชน,2555
สุรชาติ  บํารุงสุข. ยุทธศาสตรโลกหลังสงครามเย็น. กรุเทพมหานคร: มติชน,2537

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน
- การประเมินและการใหขอเสนอแนะผานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบระหวางภาค ปลายภาค
- การทบทวนการประเมินการเรียนรู
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3. การปรับปรุงการสอน
- ทดสอบกอนเรียน – หลังเรียน
- ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
ต้ังคณะกรรมการในสาขาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 1 ป ตลอดจนวิธีการสอนของอาจารยผูสอน
- เปล่ียนหรือสลับอาจารยเพื่อใหนักศึกษาไดมุมมองท่ีแตกตางกัน

หมวดอื่นๆ

1. การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน
(Integrating research process or innovation to teaching and learning process)

-

2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน
(Integrating academic services to teaching and learning process)

-


