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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

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

อาจารยผ์ูส้อน อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [18-301] องัคาร 13:00 - 15:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ คณติศาสตร์

2 วทิยาศาสตรท์วัไป

3 คอมพวิเตอร์

4 การประถมศกึษา

5 การออกแบบศลิปกรรม

6 [18-401] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

7 รัฐประศาสนศาสตร์

10 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

12 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

13 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

16 การจัดการ

17 การจัดการ

18 [18-401] จันทร ์15:00 - 17:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

19 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

20 การเงนิการธนาคาร

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



21 การพัฒนาชมุชน

22 การตลาด

23 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

24 [18-401] พฤหสั 16:00 - 18:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์

25 การตลาด

26 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

29 การจัดการ

30 การบัญชี

31 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

32 รัฐประศาสนศาสตร์

33 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ นิตศิาสตร์

34 [18-401] พฤหสั 14:00 - 16:00 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ นิตศิาสตร์

35 นิตศิาสตร์

37 เทคโนโลยสีารสนเทศ

38 ภาษามลายู

39 ชวีวทิยา

40 ชวีวทิยา

41 วทิยาการคอมพวิเตอร์

42 จุลชวีวทิยา

43 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

44 การจัดการ

45 นิตศิาสตร์

46 รัฐประศาสนศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 20 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัสภาพของสังคมโลกในยคุโลกาภวิัตน์ ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคมและวัฒนธรรม
1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสังคมโลกในกระแสโลกาภวิัตน์
1.3 รูแ้ละเขา้ใจวกิฤตการณ์ทเีกดิขนึในยคุโลกภวิัตน์ได ้
1.4 วเิคราะหผ์ลกระทบทเีกดิวกิฤตการณ์ต่างๆทมีตี่อสังคมโลกในยคุโลกภวิัตน์ได ้
1.5 สามารถปรับตัวของสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแหง่สันตสิุขทยีงัยนืในกระแสโลกาภวิัตน์

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนําองคค์วามรูท้ไีดจ้ากการเรยีนรูม้าปรับใชใ้นการดํารงชวีติ ป้องกนัความเสยีงจากพบิัตภิัยในรปูแบบต่างๆ
ไดท้นัทว่งททีนัเหตุการณ์ และดําเนินชวีติอยา่งไมป่ระมาท ดว้ยความพอเพยีง

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา



ความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสงิแวดลอ้มในสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสังคมโลก กระแสโลกาภวิัตน์ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ทสี่งผลต่อการเปลยีนแปลงของสังคมในดา้นต่าง ๆ ทงัทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืง

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 สอนเสรมิตามความตอ้งการของนักศกึษาเฉพาะราย

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

อาจารยป์ระจําวชิาจัดเวลาใหคํ้าปรกึษาแกนั่กศกึษาเป็นรายบคุคล รายกลุ่มตามทตีอ้งการหรอืสภาพปัญหาอยา่งนอ้ย 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัข
องสถาบนั และสงัคม

-กําหนดกฎระเบยีบในการเรยีนเพอืใหนั้กศกึษามรีะเบยีบวนัิ
ย เขา้ชนัเรยีนตรงเวลา แต่งกายตามกฎระเบยีบของมหาวทิ
ยาลัย

-การเขา้ชนัเรยีน
-การแต่งกายตรงตามระเบยีบของมหาวทิยาลัย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรง
ตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน

-กรณีตัวอยา่งบ่คุคลทปีระสบความสําเร็จในชวีติ -ความตรงต่อเวลา
-ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่
และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์

-กจิกรรมส่งเสรมิการแสดงออกในการเคารพสทิธแิละรับฟัง
ความคดิเห็นของผูอ้นื

-พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
-การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทวัไป
-การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสา
ธารณะ

-การฝึกฝนและการฝึกปฏบิัติ -สังเกตจากพฤตกิรรมทแีสดงออกถงึความมจีติอาสา

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึใ
นการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม และ
ภูมปิัญญาทอ้งถนิ

-จัดกจิกรรมและแบง่กลุ่มคน้ควา้ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม
และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

-การเขยีนรายงาน
-การนําเสนอผลงาน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถ ึ
งแหลง่การเรยีนรู ้

-มอบหมายงานเดยีวและงานกลุ่มไปศกึษาคน้ควา้จากหอ้งส
มดุและหรอืจากอนิเทอรเ์น็ต

-ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
-การเขยีนรายงาน
-การนําเสนอผลงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณ
าการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

-กรณีตัวอยา่งบคุคลทปีระสบความสําเร็จในชวีติ -ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการแล
ะทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษา
ทวัไป

-ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตัวเอง
-อภปิรายกลุ่ม

-ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
-การนําเสนอผลงาน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญา
ณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูร
ณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิา
พ

-แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญ
หา ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึในสังค
มโลก
-วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-แข่งขันตอบปัญหา
-นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

-การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
-ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่
อตนเองและสังคมได ้

-การแกปั้ญหาแบบการมสี่วนรว่ม
-การอภปิรายกลุ่ม

-ตรวจผลงาน
-นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ



ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผู ้
นําและสมาชกิกลุม่

-การทํางานเป็นกลุ่ม
-กจิกรรมส่งเสรมิการเป็นผูนํ้า และผูต้ามทดีี

-สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในกจิกรรมกลุ่ม
-การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า และผูต้าม ความมเีหตุผล

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเ
อง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

-มอบหมายงานเดยีว และงานกลุ่ม
-กจิกรรมส่งเสรมิจติสาธารณะ

-ชนิงานทมีอบหมาย
-สังเกตความรับผดิชอบจากพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมอ
ยา่งสม่าํเสมอ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพ
หวุฒันธรรม

-กจิกรรมส่งเสรมิการมมีนุษยสัมพันธแ์ละการเขา้รว่มวัฒนธร
รมองคก์ร

-ความสม่าํเสมอในการเขา้รว่มกจิกรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเ
พอืการสอืสาร

-การอภปิรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย -ตรวจสอบการจัดทํารายงานผลและวธิกีารนําเสนอดว้ยสอืเ
ทคโนโลยทีเีหมาะสม
-ประเมนิการนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืส
าร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม

-การสอนแบบวภิาษวธิี -ตรวจสอบการจัดทํารายงานผลและวธิกีารนําเสนอดว้ยสอืเ
ทคโนโลยทีเีหมาะสม
-ประเมนิการนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ั
วเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม
และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีิ
ตประจําวัน

-การอภปิรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย -ตรวจสอบการจัดทํารายงานผลและวธิกีารนําเสนอดว้ยสอืเ
ทคโนโลยทีเีหมาะสม
-ประเมนิการนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสี
ารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาควา
มรู ้

-การสบืสวน
-การสบืสอบ

-ตรวจสอบการจัดทํารายงานผลและวธิกีารนําเสนอดว้ยสอืเ
ทคโนโลยทีเีหมาะสม
-ประเมนิการนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาหท์ี หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวนชั
วโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 -พบนักศกึษาเพอืวางแผนการสอนรว่มกนั
-ชแีจงเกยีวกบัเนือหาวชิา การจัดการเรยีนการสอน
ภาระงาน และการประเมนิผล
-ทดสอบกอ่นเรยีน

2 -นักศกึษาและผูส้อนรว่มกนัวางแ
ผนการสอน
-การกําหนดระเบยีบวนัิย การตรง
ต่อเวลา การแต่งกาย ตามกฎระเ
บยีบของมหาวทิยาลัย

-powerpoint แนะนํารายวชิาการจั
ดการเรยีนการสอน การวัดผลประเ
มนิผล ขอ้ตกลงการปฏบิัตตินในชั
นเรยีน การรว่มกจิกรรมและอนื ๆ

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

2 บทท ี1 บทนํา
- ความหมายของโลกาภวิัตน์
- พัฒนาการของโลกาภวิัตน์

2 -บรรยายประกอบสอื 
-ศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง
-อภปิรายกลุ่ม
-จัดใหม้กีารนําเสนอผลงานหนา้
ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-powerpoint เรอืง ความหมายขอ
งโลกาภวิัตน์ พัฒนาการของโลกา
ภวิัตน์

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

3 บทท ี1 บทนํา (ต่อ)
- ความสําคัญของโลกาภวิัตน์
- ลักษณะของโลกาภวิัตน์

2 -บรรยายประกอบสอื
-อภปิรายกลุ่ม
-จัดใหม้กีารนําเสนอผลงานหนา้
ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-powerpoint เรอืงความสําคัญขอ
งโลกาภวิัตน์ ลักษณะของโลกาภวิั
ตน์
-แบบทดสอบทา้ยบทท ี1

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

4 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการเปลยีนแปลงในสั
งคมโลก
- ววิัฒนาการของสังคมโลก
- สภาพการเมอืงโลก

2 -แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา 
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้
ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
-วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง เหตุการ
ณ์สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-วดีทีศัน์เรอืงววิัฒนาการของสังค
มโลก
-powerpoint เรอืงววิัฒนาการของ
สังคมโลก สภาพการเมอืงโลก
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

5 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการเปลยีนแปลงในสั 2 -แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื -เอกสารประกอบการเรยีนการสอน อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์



งคมโลก (ต่อ)
- สภาพเศรษฐกจิโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา 
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้
ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
-วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง เหตุการ
ณ์สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpoint เรอืงสภาพเศรษฐกจิ
โลก สภาพสังคมและวัฒนธรรมโล
ก
--แบบทดสอบทา้ยบทท ี2

6 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลงของสังคมโลกใน
อนาคต
-แนวโนม้การเมอืงโลก

2 -แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา 
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้
ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
-วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง เหตุการ
ณ์สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpoint เรอืงแนวโนม้การเมื
องโลก

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

7 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลงของสังคมโลกใน
อนาคต (ต่อ)
-แนวโนม้เศรษฐกจิโลก
-แนวโนม้สังคมและวัฒนธรรมโลก

2 -แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอื
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปัญหา 
ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้
ขปัญหาทเีกดิขนึในสังคมโลก
-วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง เหตุการ
ณ์สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpointเรอืงแนวโนม้เศรษฐ
กจิโลก แนวโนม้สังคมและวัฒนธร
รมโลก
-แบบทดสอบทา้ยบทท ี3

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

8 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโลกาภิ
วัตน์
-การปรับตัวของไทยกอ่นสงครามโลกครังท ี2
-การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครังท ี2

2 -มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืค ้
นขอ้มลูข่าวสารผา่นทางเว็ปไซ
ตต์่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง
-อภปิรายกลุ่ม
-การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืนํา
เสนองานหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpointเรอืงการปรับตัวของไ
ทยกอ่นสงครามโลกครังท ี2 การป
รับตัวของไทยในสงครามโลกครัง
ท ี2

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

9 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโลกาภิ
วัตน์ (ต่อ)
-การปรับตัวของไทยในยคุสงครามเย็น
-การปรับตัวของไทยในยคุโลกา
ภวิัตน์

2 -มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืค ้
นขอ้มลูข่าวสารผา่นทางเว็ปไซ
ตต์่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง
-อภปิรายกลุ่ม
-การแสดงบทบาทสมมต ิหรอืนํา
เสนองานหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpointเรอืงการปรับตัวของไ
ทยในยคุสงครามเย็น การปรับตัวข
องไทยในยคุโลกา
ภวิัตน์
-แบบทดสอบทา้ยบทท ี4

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 สภาพการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิและ
สังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์
- อทิธพิลกระแสโลกาภวิัตน์ต่อการเปลยีนแปลงสัง
คมไทย
- การเมอืงการปกครองของไทยในยคุโลกาภวิัตน์

2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่งเหตุการณ์
สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
-แข่งขันการตอบปัญหาหรอืนําเ
สนองานหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpointเรอืง อทิธพิลกระแสโ
ลกาภวิัตน์ต่อการเปลยีนแปลงสัง
คมไทย การเมอืงการปกครองของ
ไทยในยคุโลกาภวิัตน์

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

12 บทท ี5 สภาพการเมอืง การปกครอง เศรษฐกจิและ
สังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์ (ต่อ)
- เศรษฐกจิไทยในยคุโลกาภวิัตน์
- สังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์

2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่งเหตุการณ์
สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
-แข่งขันการตอบปัญหาหรอืนําเ
สนองานหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสาร
-powerpointเรอืง เศรษฐกจิไทยใ
นยคุโลกาภวิัตน์
- สังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์
-แบบทดสอบทา้ยบทท ี5

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

13 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์
-ความรูท้วัไปเกยีวกบัอาเซยีน

2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่งเหตุการณ์
สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
-แข่งขันการตอบปัญหาหรอืนําเ
สนองานหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสารจากหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็
ต หรอืสารสนเทศอนื ๆ
-powerpointเรอืงความรูท้วัไปเกยี
วกบัอาเซยีน

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

14 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์ (ต่อ) 2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน -เอกสารประกอบการเรยีนการสอน อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์



-บทบาทของอาเซยีนต่อสังคมโลก
-อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์

-วเิคราะหก์รณีตัวอยา่งเหตุการณ์
สําคัญ ข่าวสาร
-นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
-แข่งขันการตอบปัญหาหรอืนําเ
สนองานหนา้ชนัเรยีน

วชิาสังคมภวิัตน์
-กรณีตัวอยา่งเหตุการณ์สําคัญ ข่า
วสารจากหนังสอืพมิพ ์อนิเทอรเ์น็
ต หรอืสารสนเทศอนื ๆ
-powerpointเรอืงบทบาทของอาเ
ซยีนต่อสังคมโลก อาเซยีนในยคุโ
ลกาภวิัตน์
-แบบทดสอบทา้ยบทท ี6

15 บทท ี7 สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกา
ภวิัตน์
-ความหมายของสงิแวดลอ้ม
-ประเภทของสงิแวดลอ้ม
-ทรัพยากรธรรมชาติ
-ความสําคัญของสงิแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมช
าติ

2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-โครงงานสงิแวดลอ้ม
-อภปิราย การทํางานเป็นกลุ่ม
-การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-วดีทีศัน์ดา้นสงิแวดลอ้ม
-powerpointเรอืงความหมายของ
สงิแวดลอ้ม
-ประเภทของสงิแวดลอ้ม
-ทรัพยากรธรรมชาติ
-ความสําคัญของสงิแวดลอ้มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

16 บทท ี7 สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกาภวิัตน์ (ต่อ)
-ปัญหาและผลกระทบดา้นสงิแวดลอ้ม
-มลพษิทางสงิแวดลอ้ม
-ทดสอบหลังเรยีน

2 -วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
-โครงงานสงิแวดลอ้ม
-อภปิราย การทํางานเป็นกลุ่ม
-การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
-ทําแบบทดสอลหลังเรยีน

-เอกสารประกอบการเรยีนการสอน
วชิาสังคมภวิัตน์
-วดีทีศัน์มลพษิสงิแวดลอ้ม
-powerpointเรอืงปัญหาและผลกร
ะทบดา้นสงิแวดลอ้ม มลพษิทางสิ
งแวดลอ้ม
-ทําแบบทดสอบหลังเรยีน

อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

17, 18 สอบปลายภาค

2. แผนการประเมนิผลการเรยีนรู ้

กจิกรรม
ที

ผลการเรยีนรู ้ วธิกีารประเมนิ สัปดาหป์ระเมนิ สัดส่วนของการ
ประเมนิผล

1 ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงัคบัขอ
งสถาบนั และสงัคม
2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยีน ตรงต่
อเวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน และสูง้าน
3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละรบัฟงัคว
ามคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณคา่และ
ศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย์
4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํานึกสาธา
รณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํนกึใน
การอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้ม และภูมปิั
ญญาทอ้งถนิ

-การเขา้ชนัเรยีน
-การแต่งกายถกูระเบยีบของมหาวทิยาลัย
-ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
-ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย
-พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
-การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทวัไป
-การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
-การเขยีนรายงาน การนําเสนอผลงาน

ตลอดภาคการ
ศกึษา

10

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเขา้ถงึแ
หลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูรณาก
ารความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้
3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัการและ
ทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิาศกึษาทวัไ
ป

-ทดสอบยอ่ย
-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การเขยีนรายงาน การนําเสนอผลงาน
-การนําเสนอโครงงาน

10,17-18 และ
ตลอดภาคการ

ศกึษา

70

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญาณ 
คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชงิบูรณาก
าร ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยชน์ต่อต
นเองและสังคมได ้

-การนําเสนองานหนา้ชนัเรยีน
-ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา

ตลอดภาคการ
ศกึษา

10

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความร ั
บผดิชอบ

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐานะผูนํ้า
และสมาชกิกลุม่
2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีองตนเอ
ง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงัคม

-สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มในกจิกรรมกลุ่ม
-การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า ผูต้าม ความมเีหตุผล
-ชนิงานทมีอบหมาย
-สังเกตุพฤตกิรรมจากความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรมและความรับผดิ
ชอบ

ตลอดภาคการ
ศกึษา

5



3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนสงัคมพหุ
วฒันธรรม

5 ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร แ
ละการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้าษาเพอื
การสอืสาร
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่อสอืสาร
โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะสม
3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคราะหต์ัวเ
ลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ยา่งเหมาะสม แล
ะใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและการตัดสนิใจในชวีติประ
จําวัน
4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีาร
สนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแสวงหาความรู ้

-การนําเสนองานหนา้ชนัเรยีน
-ผลงาน

ตลอดภาคการ
ศกึษา

5

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

สุนันท ์ไชยเมล ์และคณะ.เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาสังคมภวิัตน์.หลักสูตรสังคมศกึษา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา. 2556.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

เกรยีงศักด ิเจรญิวงศศ์ักด.ิ โฉมหนา้ของโลกใหม:่ เตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในศตวรรษท ี21 เสน้ทางเศรษฐกจิ ปีท ี20 ฉบับท ี860 (13-19 พฤษภาคม 2546)
หนา้ท ี5
กนก จันทรท์อง. สงิแวดลอ้มศกึษา: ความรูเ้รอืงสงิแวดลอ้ม, ปัตตานี โครงการผลติตํารามหาวทิยา สงขลานครนิทร.์ วทิยาเขตปัตตานี 2539
จุณณเจมิ ยวุร,ี เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. กรงุเทพมหานคร: มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ, 2538
ฉัตรทพิย ์นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกบัขบวนการเปลยีนแปลงสังคม. กรงุเทพมหานคร: สํานักพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2537
ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์ มนุษยก์บัสงิแวดลอ้ม, กรงุเทพฯ: สํานักพมิพแ์หง่จุฬางกรณ์มหาวทิยาลัย. 2550
ไพรสทิธ ิศรสีุทธเิกดิพร. ประชาคมอาเซยีน 2558: สํานักพมิพปั์ญญาชน. 2555
สุรชาต ิบํารงุสุข. ยทุธศาสตรโ์ลกหลังสงครามเย็น. กรงุเทพมหานคร: มตชิน, 2537

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หนังสอืพมิพร์ายวันต่าง ๆ เชน่ มตชิน ไทยรัฐ เป็นตน้
หนังสอืพมิพร์ายสัปดาหต์่าง ๆ เชน่ มตชิน เนชนั เป็นตน้
รายการข่าว/สารคดตี่าง ๆ จากโทรทศัน์ เชน่ ข่าวต่างประเทศ จับกระแสโลก เป็นตน้
เว็ปไซตเ์กยีวกบัเหตุการณ์สังคม เศรษฐกจิ และการเมอืงในสังคมโลกสมยัปัจจุบัน

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

-การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
-แบบประเมนิผูส้อน
-การประเมนิและการใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

-ผลการสอบระหวา่งภาค ปลายภาค
-การทบทวนการประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

-ทดสอบกอ่นเรยีน-หลังเรยีน
-การใชแ้หล่งเรยีนรูท้หีลากหลายทงัในและนอกมหาวทิยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา



4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษาเป็นส่วนหนึงของระบบประกนัคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศกึษาทจีะตอ้งทําความเขา้ใจตรงกนัทงัสถาบัน
และนําไปดําเนินการจนบรรลุ
ผลสัมฤทธ ิซงึผูป้ระเมนิภายนอกสามารถตรวจสอบได ้
การทวนสอบในระดับรายวชิาควรใหนั้กศกึษาประเมนิการเรยีนการสอนในระดับรายวชิามคีณะกรรมการพจิารณาความเหมาะสมของขอ้สอบใหเ้ป็นไปตามแผนการสอน
มกีารประเมนิขอ้สอบโดยคณะกรรมการ
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโ้ดยมรีะบบประกนัคุณภาพภายในสถาบัน
การศกึษา ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ละรายงานผล

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติททํีาอยา่งต่อเนือง
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ
ความมนัใจของบัณฑติ
ในการประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
(3) การประเมนิตําแหน่ง และ/หรอื ความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนื โดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้ความพรอ้ม และคุณสมบัตดิา้นอนื
ๆ ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อในสถานศกึษานัน ๆ 
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน และคุณสมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมได ้

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

-ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
-เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ

-
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