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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

นิเทศศาสตรบัณฑติ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.คมวทิย ์สุขเสนีย์
2. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(อ.พเิศษ)
3. อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [23-หอ้งประชมุมงักสี] พธุ 9:00 - 11:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ ภาษาองักฤษ

2 ภาษาไทย

3 [05-309] พฤหสั 13:00 - 15:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ สังคมศกึษา

4 [05-309] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(อ.พเิศษ) จุลชวีวทิยา

5 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

6 เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 [05-309] จันทร ์15:00 - 17:00 อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(อ.พเิศษ) วทิยาการคอมพวิเตอร์

8 การจัดการ

9 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

10 [23-หอ้งประชมุมงักสี] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(อ.พเิศษ) นิเทศศาสตร์

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



11 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

13 นิตศิาสตร์

14 การศกึษาปฐมวัย

15 [18-201] องัคาร 16:00 - 18:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ การศกึษาปฐมวัย

16 การสอนอสิลามศกึษา

17 การประถมศกึษา

18 [23-หอ้งประชมุมงักสี] ศุกร ์8:00 - 10:00 อ.คมวทิย ์สุขเสนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์

19 รัฐประศาสนศาสตร์

20 [18-401] พฤหสั 8:00 - 10:00 อ.คมวทิย ์สุขเสนีย์ ฟิสกิส์

21 การจัดการ

22 [18-301] องัคาร 16:00 - 18:00 อ.คมวทิย ์สุขเสนีย์ การบัญชี

23 นิตศิาสตร์

24 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ การจัดการ

25 การบัญชี

26 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

27 [04-303] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ รัฐประศาสนศาสตร์

30 [05-309] พฤหสั 10:00 - 12:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

31 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

32 [18-201] พฤหสั 16:00 - 18:00 อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(อ.พเิศษ) การพัฒนาชมุชน

33 รัฐประศาสนศาสตร์

34 เคมี

35 [05-309] ศุกร ์8:00 - 10:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ ฟิสกิส์

36 ชวีวทิยา

37 [05-309] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ การบัญชี

38 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

39 [20-801] พฤหสั 16:00 - 18:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ นิเทศศาสตร์

40 การเงนิการธนาคาร

41 [05-309] ศุกร ์13:00 - 15:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

42 การบัญชี

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 9 ก.ย. 59



หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูคู้่ทกัษะ มภีาวะความเป็นผูนํ้า มคีุณธรรมจรยิธรรม 
2. เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามสามารถดา้นการจัดการทางสังคม สามารถนําความรูใ้นรายวชิา ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศ
ไปบรูณาการเพอืการพัฒนาทอ้งถนิ 
3. เพอืใหนั้กศกึษามเีจตคตทิดี ีมวีนัิย มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์มเีหตุผล มคีวามรับผดิชอบ 
มมีนุษยส์ัมพันธท์ดี ีสามารถปรับตัวในการทํางานและอยูร่ว่มกบัผูอ้นืไดด้ี

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1. เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพอืนําไปสู่กระบวนการทางสังคม 2.
เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจกระบวนการจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัชมุชน 3.
เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 4. เพอืใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจการใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

วเิคราะหค์วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เพอืนําไปสู่กระบวนการจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัชมุชน
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

กําหนดวัฒนธรรมองคก์ร เพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามรีะ
เบยีบวนัิย โดยเนน้การเขา้ชนัเรยีนใหต้รงเวลา ตลอ
ดจนการแต่งกายทเีป็นไปตามระเบยีบของมหาวทิยา
ลัย นักศกึษาตอ้งมคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สถาบัน
และสังคม เคารพสทิธ ิและรับฟังความคดิเห็นของผูอ้ื
น และมคีวามซอืสัตยส์ุจรติ

วัดและประเมนิผลจากการเขา้รว่มกจิกรรมส่งเสรมิคุณ
ธรรม จรยิธรรม และการมจีติอาสา

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

สังเกตพฤตกิรรม กระบวนการกลุ่มและการมสี่วนรว่มใ
นชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ



 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

บรรยาย อภปิราย ศกึษาคน้ควา้รายบคุคล การทํางาน
กลุ่ม

ประเมนิผลจากการสอบกลางภาค

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

ใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมทางวัฒนธรรมของมหาวิ
ทยาลัยหรอืคณะ และรวบรวมองคค์วามรูท้างดา้นศลิ
ปวัฒนธรรม

ประเมนิผลจากการสอบปลายภาค

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

บรรยายและอภปิรายรว่มกนั วัดผลจากการนําเสนอรายงานกลุ่ม

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

มอบหมายงานใหนั้กศกึษาฝึกปฏบิัตแิละคน้ควา้อยา่ง
มหีลักการ ในลักษณะรายงานกลุ่ม

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

มอบหมายงานคน้ควา้เป็นกลุ่ม ประเมนิจากพฤตกิรรมในการทํางานรว่มกบัผูอ้นื

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

มอบหมายงานนําเสนอเป็นกลุ่ม ประเมนิจากผลงานทนํีาเสนอ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

ความรับผดิชอบในการเรยีน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้



 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 การจัดการทางสังคม
- ความหมายของการจัดการสังคม
- จุดมุง่หมายของสังคมวทิยา
- ขอบเขตทางสังคม
- ลักษณะสําคัญของสังคมในยคุปัจจุบัน
- ประโยชน์ของสังคมวทิยา

2 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั/สอื Power Point

สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

2 จัดการทางสังคม
- ปัญหาของสังคมไทยในยคุปัจจุบัน
- สาเหตุทตีอ้งการมกีารจัดการทางสังคม
- การจัดระเบยีบทางสังคม
- การขัดเกลาทางสังคม
- การควบคุมทางสังคม
- การจัดลําดับชว่งนันทางสังคม
- สถาบันทางสังคม
- ขบวนการทางสังคม
- พฤตกิรรมเบยีงเบน
- แนวทางในการจัดการทางสังคมทเีหมาะสม
กบัสังคมไทย

2 - ฟังการบรรยายและอภปิราย
รว่มกนั
-ใหนั้กศกึษาเขา้รว่มกจิกรรม
ทางวัฒนธรรมของมหาวทิยา
ลัยหรอืคณะ และรวบรวมองค์
ความรูท้างดา้นศลิปวัฒนธรร
ม (บรูณาการกจิกรรมดา้นทํา
นุบํารงุศลิปวัฒนธรรมกบัการ
เรยีนการสอน) สอื Power P
oint

สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

3 มนุษยก์บัวัฒนธรรม
- ความหมายของวัฒนธรรม
- องคป์ระกอบของวัฒนธรรม
- ทมีาของวัฒนธรรม
- ความสําคัญของวัฒนธรรม
- ลักษณะของวัฒนธรรม
- ประเภทของวัฒนธรรม
- ปัจจัยททํีาใหเ้กดิความหลากหลายทางวัฒ
นธรรม

2 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนัแบบฝึกหดั สอื Power 
Point

สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

4 มนุษยก์บัวัฒนธรรม (ต่อ)
- หนา้ทขีองวัฒนธรรม
- เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย
- การจัดการความหลากหลายวัฒนธรรม
- วัฒนธรรมหลักของไทย
- การถา่ยทอดวัฒนธรรม
- การเปลยีนแปลงวัฒนธรรมในยคุโลกาภวิัต
น์
- ตัวอยา่งการจัดการ/นโยบายของสังคมพหวุั
ฒนธรรม

2 ฟังการบรรยายและอภปิรายร่
วมกนั สอื Power Point

สอื Power Point / เอกสารประ
กอบการเรยีน

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม 
-ความหมายของทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแ
วดลอ้ม
- ประเภทของทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวด
ลอ้ม
- หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

2 ฟังการบรรยายอภปิรายรว่มกั
น

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม (ต่อ)
- ลักษณะและความสําคัญของทรัพยากรธรร
มชาตแิละสงิแวดลอ้มต่อสังคมมนุษย์
- ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล ้
อมในยคุปัจจุบัน

2 ฟังการบรรยายอภปิรายรว่มกั
น

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)



- สาเหตุของปัญหาสงิแวดลอ้มและทรัพยาก
รธรรมชาติ
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดล ้
อมใหเ้กดิความยงัยนื

7 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดํารกิบัการแกปั้ญหาสังคม
- หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
- ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง
- ความสําคัญของแนวเศรษฐกจิพอเพยีง
- แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แหง่ชาตฉิบับท ี11 ตามหลักปรัชญาของเศร
ษฐกจิพอเพยีง

2 นําเสนอรายงานกลุ่ม สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

8 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
ทางพระราชดํารกิบัการแกไ้ขปัญหาสังคม (ต่
อ)
- ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการกําหนดนโ
ยบายเศรษฐกจิ
- การปรับตัวของเศรษฐกจิพอเพยีงภายใตก้า
รปรับเปลยีนของสังคมไทย
- ขอบเขตเศรษฐกจิพอเพยีง

2 นําเสนอรายงานกลุ่ม สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

9 หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวทาง
พระราชดํารกิบัการแกไ้ขปัญหาสังคม (ต่อ)
- จุดมุง่หมายของระบบเศรษฐกจิพอเพยีง
- การประยกุตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกจิพ
อเพยีง
- ลักษณะการดําเนินชวีติแนวทางหลักปรัชญ
าของเศรษฐกจิของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 นําเสนอรายงานกลุ่ม สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

10 สอบกลางภาค

11 เทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้
งถนิ 
-ความหมายของเทคโนโลย ี
- แนวคดิสําคัญของเทคโนโลยี
- ประเภทของเทคโนโลยี
-เทคโนโลยกีบัวทิยาศาสตร์
- เทคโนโลยทีนํีามาใช ้

2 ฟังการบรรยายอภปิรายรว่มกั
น

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

12 เทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้
งถนิ (ต่อ)
-องคป์ระกอบของเทคโนโลยี
-เทคโนโลยทีเีหมาะสม
-ลักษณะเทคโนโลยทีสํีาคัญ
- เทคโนโลยทีอ้งถนิ
-บทบาทของเทคโนโลยตี่อการพัฒนา

2 นําเสนอรายงานกลุ่ม สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

13 เทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้
งถนิ (ต่อ)
- ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยี
- แนวทางในการแกไ้ขปัญหา
- การใชเ้ทคโนโลยใีนการดําเนินชวีติใน

2 -ฟังบรรยายและอภปิรายรว่ม
กนั

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

14 ภูมปัิญญาไทยกบัการจัดการทางสังคม
- ความหมายของภูมปัิญญาไทย
- ประเภทของภูมปัิญญาไทย

2 -ฟังบรรยายและอภปิรายรว่ม
กนั
-นําเสนอรายงานกลุ่ม

สอื Power Point 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

15 ภูมปัิญญาไทยกบัการจัดการทางสังคม (ต่อ)
- ความหมายและความสําคัญของภูมปัิญญา

2 ฟังบรรยายและอภปิรายรว่มกั
น

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ



ทอ้งถนิ
- ความแตกต่างระหวา่งภูมปัิญญาไทยและภู
มปัิญญาทอ้งถนิ

2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

16 ภูมปัิญญาทอ้งถนิ
- แนวคดิเกยีวกบัภูมปัิญญา
- ความหมายของภูมปัิญญา
- ทมีาของภูมปัิญญา
- ความสําคัญของภูมปัิญญาทอ้งถนิ
- ปัจจัยทมีผีลต่อการพัฒนาภูมปัิญญา
- สาเหตุททํีาใหภู้มปัิญญาทอ้งถนิถกูทําลาย
- การอนุรักษ์ภูมปัิญญาทอ้งถนิ

2 ฟังบรรยายและอภปิรายรว่มกั
น

เอกสารประกอบการเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. อ.คมวทิย ์สุขเสนี
ย์
3. อ.อลิฮมั ยลีาเตะ(
อ.พเิศษ)

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรร
มที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเ
มนิ

สัดส่วนของก
ารประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัค ั
บของสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน 
ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน แล
ะสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพใน
คุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติส
ํานกึสาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํ
นกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้
ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

10 17-18 20% 30%

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

การเขา้ชนัเรยีนและการแสดงความคดิเห็นในชนัเรยีน ตลอดภาคกา
รศกึษา

10%

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ
งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโ
ยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

การทํารายงาน การนําเสนอรายงาน และการทดสอบ ตลอดภาคกา
รศกึษา

40%

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐาน
ะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอง
ตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม
3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัค
มพหวุฒันธรรม



5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืส
าร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษ
าเพอืการสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อ
สอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะ
หต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเห
มาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัด
สนิใจในชวีติประจําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโ
ลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสว
งหาความรู ้

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

- เอกสารประกอบการสอนวชิาการจัดการทางสังคม

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ส.ศวิรักษ์. กระแสใหมข่องวถิชีวีติ เสรภีาพและวัฒนธรรมใน 5 ทศวรรษทพีน้ผา่น. กรงุเทพฯ: สํานักพมิพศ์กึษิตสยาม, 2554
จามะร ีเชยีงทอง. สังคมวทิยา: การพัฒนา. กรงุเทพฯ : โอ.เอส. พรนิตงิ เฮาส,์ 2549
คณะกรรมการวชิาไทยศกึษา ศูนยว์ชิาบรูณาการ หมวดวชิาศกึษาทวัไป. ไทยศกึษากรงุเทพฯ: สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์ 2553.
คณะกรรมการวชิามนุษยก์บัสังคม ศูนยว์ชิาบรูณาการ หมวดวชิาศกึษาทวัไป. มนุษยก์บัสังคม. กรงุเทพฯ : สํานักพมิพม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์
2553
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พระมหาสนอง ปัจโจปการ.ีมนุษยก์บัสังคม.กรงุเทพฯ: บรษัิทแอคทฟี พรนิท ์จํากดั
ดารณี บัญชรเทวกลุ. กระบวนการเป็นเมอืงกบัการเปลยีนแปลงทางสังคมในประเทศกําลังพัฒนา.กรงุเทพฯ:สํานักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
ศ.ดร.วรเดช จันทรศร.การจัดการภาครัฐตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.กรงุเทพฯ:มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จุฑาพรรธ ์ผดุงชวีติ. วัฒนธรรม การสอืสาน และอตัลักษณ์. กรงุเทพฯ:สํานักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
-กระบวนการจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัชมุชน
-แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
- การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
- แบบการประเมนิผูส้อน
- การประเมนิและใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัย

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- ผลการสอบระหวา่งภาค ปลายภาค
- การทบทวนผลประเมนิผลการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- สัมมนาการจัดการเรยีนการสอน
- การจัดทําแบบทดสอบกอ่นเรยีน – หลังเรยีน
- การวจัิยในและนอกชนัเรยีน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธใินรายหวัขอ้ ตามทคีาดหวังจากการเรยีนรูใ้นวชิา ไดจ้ากการสอบถามนักศกึษา
หรอืการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา หลังจากการออกผลการเรยีนรายวชิา มกีารทวนสอบผลสัมฤทธโิดยรวมในวชิาดังนี
การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศกึษา โดยอาจารยอ์นื หรอืผูท้รงคุณวฒุ ิทไีมใ่ชอ่าจารยป์ระจําหลักสูตร
มกีารตังคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมนิการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยตรวจขอ้สอบ ผลงาน วธิกีารใหค้ะแนนสอบ
และการใหค้ะแนนพฤตกิรรม

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

หลังจากนักศกึษาสําเร็จการศกึษา จะมกีารประเมนิคุณภาพของหลักสูตร โดยสอบถามความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาทเีรยีน
รวมทงัสาขาอนื ๆ ทกํีาหนดในหลักสูตร ทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
นอกจากนันประเมนิจากตําแหน่งและความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
และประเมนิจากความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตร หรอืเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวชอ้งกบักระบวนการเรยีนรู ้และการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุรายละเอยีดวชิาทกุ 3 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยผ์ูส้อน เพอืใหนั้กศกึษามมีมุมองในการประยกุตค์วามรูท้แีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ
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