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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละการเกษตร
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150101 สังคมภวิัตน์
Socialization

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

วทิยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาจุลชวีวทิยา

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-702] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ คณติศาสตร์

2 [20-702] พธุ 9:00 - 11:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี วทิยาศาสตรท์วัไป

3 [20-705] พฤหสั 13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี คอมพวิเตอร์

4 [20-808] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี การประถมศกึษา

5 [20-507] องัคาร 13:00 - 15:00 อ.ราศร ีสวอนิทร์ การออกแบบศลิปกรรม

6 [20-508] จันทร ์8:00 - 10:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 [20-508] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.สวรรยา กลุทวี รัฐประศาสนศาสตร์

8 [20-508] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.ราศร ีสวอนิทร์ การพัฒนาชมุชน

9 [20-507] องัคาร 15:00 - 17:00 อ.ราศร ีสวอนิทร์ รัฐประศาสนศาสตร์

10 [20-508] จันทร ์15:00 - 17:00 อ.ราศร ีสวอนิทร์ วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

11 [24-514] พธุ 13:00 - 15:00 อ.ราศร ีสวอนิทร์ การตลาด

12 [20-806] พธุ 9:00 - 11:00 อ.สวรรยา กลุทวี คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

15 [20-807] ศุกร ์15:00 - 17:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี
ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

การพัฒนาชมุชน

17 [20-808] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี
ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

ภาษาองักฤษ

18 เคมี

19 [20-703] จันทร ์15:00 - 17:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี
ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

20 [20-806] องัคาร 15:00 - 17:00 ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์
อ.ทศัณา เกอืเสง้

เกษตรศาสตร์

21 [20-806] องัคาร 13:00 - 15:00 ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์
อ.ทศัณา เกอืเสง้

คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

22 [20-807] พฤหสั 8:00 - 10:00 ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์
อ.ทศัณา เกอืเสง้

เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

23 [20-807] ศุกร ์13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี
ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

นิเทศศาสตร์

24 [20-702] องัคาร 10:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี นิตศิาสตร์

25 การจัดการ

26 การบัญชี

28 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

29 รัฐประศาสนศาสตร์

30 นิตศิาสตร์

31 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ การจัดการ

32 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

34 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

35 [20-504] องัคาร 10:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ ภาษามลายู

36 [20-701] จันทร ์8:00 - 10:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี เทคโนโลยสีารสนเทศ

38 การพัฒนาชมุชน

39 [20-707] ศุกร ์14:00 - 16:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ ชวีวทิยา

40 [18-201] จันทร ์16:00 - 18:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ จุลชวีวทิยา

41 [20-508] พฤหสั 10:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ วทิยาการคอมพวิเตอร์

42 [20-701] จันทร ์10:00 - 12:00 ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์
อ.ทศัณา เกอืเสง้

ภาษามลายู

43 [20-808] พฤหสั 13:00 - 15:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

44 การพัฒนาชมุชน

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 21 ก.ค. 59



หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัสภาพของสังคมโลกในยคุโลกาภวิัตน์ ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม
และวัฒนธรรม
1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสังคมโลกในกระแสโลกาภวิัตน์
1.3 รูแ้ละเขา้ใจวกิฤตการณ์ทเีกดิขนึในยคุโลกาภวิัตน์ได ้
1.4 วเิคราะหผ์ลกระทบทเีกดิวกิฤตการณ์ต่างๆ ทมีตี่อสังคมโลกในยคุโลกาภวิัตน์ได ้
1.5 สามารถปรับตัวของสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแหง่สันตสิุขทยีงัยนืในกระแสโลกาภวิัตน์

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ปรับปรงุเนือหาและเอกสารประกอบการสอนใหเ้หมาะสมทนัสมยั และจัดทําเป็นรปูเล่ม เพอืใหนั้กศกึษา มคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนําองคค์วามรูท้ไีดจ้ากการเรยีนรูม้าปรับใชใ้นการดํารงชวีติป้องกนัความเสยีงจากพบิัต ิภัยในรปูแบบต่างๆ
ไดท้นัทว่งททีนัเหตุการณ์ และดําเนินชวีติอยา่งไมป่ระมาทดว้ยความพอเพยีง

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

ความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสงิแวดลอ้มในสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสังคมโลก กระแสโลกาภวิัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาต ิทสี่งผลต่อการเปลยีนแปลงของสังคมในดา้นต่าง ๆ ทงัทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกจิ
และการเมอืง

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยป์ระจําวชิาจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษาเป็นรายบคุคล รายกลุ่มตามทตีอ้งการหรอืสภาพ ปัญหา 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัค
ม

- กําหนดระเบยีบในการเรยีนเพอืใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิยเขา้ชนัเรยีน
ตรงเวลา แต่งกายตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลัย

- การเขา้เรยีน
- การแต่งกายตรงตามระเบยีบมหาวทิยาลัย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุ
รติ ขยนั อดทน และสูง้าน

- กรณีตัวอยา่งบคุคลทปีระสบความสําเร็จในชวีติ - ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
- ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้ ื
น รวมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

- กจิกรรมส่งเสรมิการแสดงออกในการเคารพสทิธแิละรับฟัง
ความคดิเห็นของผูอ้นื

- พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
- การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทวัไป
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ - การฝึกฝนและการฝึกปฏบิัติ

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึในการอนุรกัษศ์ลิปว ั
ฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

- แบง่กลุ่มศกึษาคน้ควา้ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปัิญญาทอ้งถนิ - การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้ - มอบหมายงานเดยีวและงานกลุ่มไปศกึษาคน้ควา้จากหอ้งสมดุ
และหรอือนิเตอรเ์น็ต

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการความรู ้และการ
ประยกุตค์วามรู ้

- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง
- การแสดงบทบาทสมมติ
- อภปิรายกลุ่ม
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
- การสอนแบบโครงงาน

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน
- การนําเสนอโครงงาน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเ
นอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง
- อภปิรายกลุ่ม

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชิ
งเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิ
ธภิาพ

- แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- แข่งขันตอบปัญหา
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
- ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้ - การแกปั้ญหาแบบการมสี่วนรว่ม
- การอภปิรายกลุ่ม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่ - การทํางานเป็นกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิความเป็นผูนํ้า และผูต้ามทดีี

- สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในกจิกรรมกลุ่ม
- การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า และผูต้าม /ความมเีหตุผล

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่
ผูอ้นื และตอ่สงัคม

- มอบหมายงานเดยีว และงานกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิจติสาธารณะ

- ชนิงานทมีอบหมาย
- สังเกตพฤตกิรรมจากความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรม
และความรับผดิชอบ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพหวุฒันธรรม - กจิกรรมส่งเสรมิการมมีนุษยสัมพันธแ์ละการเขา้วัฒนธรรมองคก์ร - ความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรม



 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร - การอภปิรายกลุ่มใหญ่/กลุ่มยอ่ย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยี
ไดอ้ยา่งเหมาะสม

- การสอนแบบวภิาษวะิี

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเ
สนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิ
ใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืค ้
นขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

- การสนืสวน
- การสบืสอบ

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชวัโมง กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 - พบนักศกึษาเพอืวางแผนการสอนรว่มกนั โดยใหนั้กศกึษา
เขยีนขอ้เสนอแนะ และความคดิเห็น ทําความเขา้ใจเรอืง
คุณธรรมจรยิธรรม
- ชแีจงเกยีวกบัเนือหาวชิา การจัดการเรยีนการสอน ภาระงาน
และการประเมนิผล

2 - นักศกึษา และผูส้อนรว่มกนั
กําหนดระเบยีบในการเรยีน
เพอืใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิย
เขา้ชนัเรยีนตรงเวลา แต่งกาย
ตามกฎระเบยีบของมหาวทิยาลัย

- Power point แนะน ารายวชิา การจัดการเรยีนก
ารสอน การวัดการประเมนิผล และขอ้ตกลงการปฏิ
บัตตินในชนัเรยีน การรว่มกจิกรรม และอนืๆ

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

2 บทท ี1 บทนํา โลกาภวิัตน์
- ความหมายของโลกาภวิัตน์
- พัฒนาการของโลกาภวิัตน์

2 - ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง
- อภปิรายกลุ่ม
- จัดใหม้กีารนําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- Power point เรอืง ความหมายและพัฒนาการ
ของโลกาภวิัตน์

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

3 บทท ี1 บทนําโลกาภวิัตน์
- ความสําคัญของโลกาภวิัตน์
- ลักษณะของโลกาภวิัตน์

2 - ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง
- อภปิรายกลุ่ม
- จัดใหม้กีารนําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- Power point เรอืง ความส าคัญและลักษณะขอ
งโลกาภวิัตน์
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี1

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

4 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการ
เปลยีนแปลงสังคมโลก
- ววิัฒนาการของสังคมโลก 
- สภาพการเมอืงโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์
สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- วดีทีศัน์ เรอืง ววิัฒนาการของสังคมโลก
- Power point เรอืง เหตุการณ์สําคัญทสี่งผลใหส้ั
งคมโลกเกดิการเปลยีนแปลงสภาพการเมอืงโลก

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

5 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการ
เปลยีนแปลงสังคมโลก
- สภาพเศรษฐกจิโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์
สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- Power point เหตุการณ์สําคัญทสี่งผลใหส้ังคมโ
ลกเกดิการเปลยีนแปลงทางดา้นเศรษฐกจิ ดา้นสั
งคมและวัฒนธรรมโลก
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี2

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

6 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลง
สังคมโลกในอนาคต
- แนวโนม้การเมอืงโลก
- แนวโนม้ดา้นเศรษฐกจิโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ข
ปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์
ส าคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- Power point โลกในศตวรรษท ี21

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

7 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลง
สังคมโลกในอนาคต
- แนวโนม้สังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอืศกึษาวเิคราะห์
อภปิรายปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้
ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- Power point เรอืง แนวโนม้สังคมและวัฒนธรรม
โลก
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี3

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

8 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโลกาภวิัตน์ 
- การปรับตัวของไทยกอ่นสงครามโลกครังท ี2
- การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครังท ี2

2 - มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืคน้ขอ้มลูข่าวส
ารผา่นทางเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืนําเสนอหนา้ชนั
เรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

9 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโลกาภวิัตน์ 
- การปรับตัวของไทยกอ่นสงครามโลกครังท ี2
- การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครังท ี2
- การปรับตัวของไทยในยคุสงครามเย็น
- การปรับตัวของไทยในยคุโลกา ภวิัตน์

2 - มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืคน้ขอ้มลูข่าวส
ารผา่นทางเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืนําเสนอหนา้ชนั
เรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี4

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 สภาพการเมอืงการปกครอง เศรษฐกจิ และสังคมไทยในยคุโลกา
ภวิัตน์

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี



- อทิธพิลกระแสโลกาภวิัตน์ต่อการเปลยีนแปลงสังคมไทบ
- การเมอืงการปกครองของไทยในยคุโลกาภวิัตน์

- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
- แข่งขันตอบปัญหา/หรอืนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- Power Point เรอืง อทิธพิลของกระแสโลกาภวิั
ตน์ต่อการเปลยีนแปลงสังคมไทย

3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

12 บทท ี5 สภาพการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิ และสังคมไทยในยคุโลก
าภวิัตน์
- เศรษฐกจิไทยในยคุโลกาภวิัตน์
- สังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
- แข่งขันตอบปัญหา/หรอืนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว
- Power Point เรอืง เศรษฐกจิ สไทยในยคุโลกา
ภวิัตน์
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี5

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

13 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์
- ความรูท้วัไปเกยีวกบัอาเซยีน

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืคน้ขอ้มลูข่าวส
ารผา่นทางเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- แข่งขันตอบปัญหา หรอื การแสดงบทบาทสม
มติ
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว จาก หนังสอืพมิพ ์อนิเตอร์
เน็ต หรอืสารสนเทศอนืๆ

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

14 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์
- บทบาทของอาเซยีนต่อสังคมโลก
- อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืคน้ขอ้มลูข่าวส
ารผา่นทางเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- แข่งขันตอบปัญหา หรอื การแสดงบทบาทสม
มติ
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว จาก หนังสอืพมิพ ์อนิเตอร์
เน็ต หรอืสารสนเทศอนืๆ
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี6

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

15 บทท ี7 วกิฤตการณ์สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกาภวิัตน์
- ความหมายของสงิแวดลอ้ม
- ประเภทของสงิแวดลอ้ม
- ทรัพยากรธรรมชาติ
- ความสําคัญของสงิแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- โครงงานสงิแวดลอ้ม
- อภปิราย /การทํางานเป็นกลุ่ม
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- วดีทีศัน์ วกิฤตการณ์ดา้นสงิแวดลอ้ม

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

16 บทท ี7 วกิฤตการณ์สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกาภวิัตน์
- ปัญหาและผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม
- มลพษิทางสงิแวดลอ้ม

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- โครงงานสงิแวดลอ้ม
- อภปิราย /การทํางานเป็นกลุ่ม

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- วดีทีศัน์ มลพษิทางสงิแวดลอ้ม
- แบบทดสอบทา้ยบทท ี7

1. อ.ราศร ีสวอนิทร์
2. อ.สวรรยา กลุทวี
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์
6. ผศ.สุนันท ์ไชยเมล์

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรมที ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการประเมิ
นผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ 
ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื ร
วมทงัเคารพในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒั
นธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

- การเขา้เรยีน
- การแต่งกายตรงตามระเบยีบมหาวทิยาลัย
- ความตรงต่อเวลาในการ ส่งงาน
- ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย
- พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
- การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทวัไป
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
- การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

ตลอดภาคการศกึษา 5 %

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาการความรู ้และการปร
ะยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอื
หาของหมวดวชิาศกึษาทวัไป

- ทดสอบยอ่ย 
- สอบกลางภาค 
- สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน/เขยีน 
รายงาน
- การนําเสนอโครงงาน

10,17,18 /ตลอดภาค
การศกึษา

70 %

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเ
หตุผล และคดิ เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

- การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
- ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา

ตลอดภาคการศกึษา 10 %

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้ ื
น และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพหวุฒันธรรม

- สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วน รว่ม ในกจิกรรมกลุ่ม
- การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า
และผูต้าม /ความมเีหตุผล
- ชนิงานทมีอบหมาย
- สังเกตพฤตกิรรมจากความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรมและความรับผดิชอบ
- ความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรม

ตลอดภาคการศกึษา 10 %

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีด ้
อยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสน
อขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชี
วติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการสบืคน้ข ้
อมลู เพอืการแสวงหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั



สุนันท ์ไชยเมล ์และคณะ. เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาสังคมภวิัตน์.หลักสูตรสังคมศกึษา 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา.2559.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

เกรยีงศักด ิเจรญิวงศศ์ักด.ิ โฉมหนา้ของโลกใหม:่ เตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในศตวรรษท ี21 
เสน้ทางเศรษฐกจิ ปีท ี20 ฉบับท ี860 (13-19 พฤษภาคม 2546) หนา้ท ี5
กนก จันทรท์อง. สงิแวดลอ้มศกึษา: ความรูเ้รอืงสงิแวดลอ้ม,ปัตตานี โครงการผลติตํารา
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร.์วทิยาเขตปัตตานี 2539
จุณณเจมิ ยวุด.ี เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. กรงุเทพมหานคร:มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ,2538
ฉัตรทพิย ์นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกบัขบวนการเปลยีนแปลงสังคม. กรงุเทพมหานคร:สํานักพมิพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2537
ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์ มนุษยก์บัสงิแวดลอ้ม.กรงุเทพฯ:สํานักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,2550
ไพรสทิธ ิศรสีุทธเิกดิพร. ประชาคมอาเซยีน 2558: สํานักพมิพปั์ญยาชน,2555
สุรชาต ิบํารงุสุข. ยทุธศาสตรโ์ลกหลังสงครามเย็น. กรเุทพมหานคร: มตชิน,2537

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน
- การประเมนิและการใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- ผลการสอบระหวา่งภาค ปลายภาค
- การทบทวนการประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- ทดสอบกอ่นเรยีน – หลังเรยีน
- ใชแ้หล่งเรยีนรูท้หีลากหลายทงัในและนอกมหาวทิยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ใหกํ้าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลาและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ
ซงึผูป้ระเมนิภายนอกจะตอ้งสามารถตรวจสอบได ้การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิา มคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได ้โดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวการณ์ไดง้านทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบการงานอาชพี
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์ หรอืการส่งแบบสอบถาม เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5 เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่ง และหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสในระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และสมบัตดิา้นอนื ๆ
ของบัณฑติจะจบการศกึษาและเขา้ศกึษาเพอืปรญิญาทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ
(5) การประเมนิจากนักศกึษาทจีบการศกึษาแลว้ ทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตร หรอื เป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดซ้งึ อาท ิ(ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรปูทพัีฒนาเอง (ข) จํานวนสทิธบิัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวชิาชพี (ง) จํานวนกจิกรรมการกศุลเพอืสังคมและประเทศชาต ิ(จ)
จํานวนกจิกรรมอาสาสมคัรในองคก์รททํีาประโยชน์ต่อสังคม

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุๆ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ
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