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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ครศุาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.ศุภรัตน์ มฤคี

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมาน
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

1 / 2560

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (pre-requisite) (ถา้ม)ี

-ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [18-301] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี ภาษาองักฤษ

2 ภาษาไทย

3 สังคมศกึษา

4 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์15:00 - 17:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ จุลชวีวทิยา

5 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

6 วทิยาการคอมพวิเตอร์

7 เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 ธุรกจิระหวา่งประเทศ

9 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

10 นิเทศศาสตร์

computer
Text Box
และหลักสูตรอื่น ๆ



11 การพัฒนาชมุชน

12 ออกแบบนวัตกรรมทศันศลิป์

13 การออกแบบศลิปกรรม

14 วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

16 [18-301] จันทร ์8:00 - 10:00 ดร.ตายดูนิ อสุมาน เกษตรศาสตร์

17 ภาษาอาหรับ

18 การตลาด

19 การจัดการ

20 ภาษาจนี

21 ภาษาไทย

22 [18-301] พฤหสั 16:00 - 18:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

23 การตลาด

24 การจัดการ

26 ภาษาองักฤษและเทคโนโลยกีารศกึษา

28 เคมี

29 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

30 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

31 รัฐประศาสนศาสตร์

33 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 8:00 - 10:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ ชวีวทิยา

34 ชวีวทิยา

35 การบัญชี

36 การบัญชี

37 [18-301] พฤหสั 13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี นิเทศศาสตร์

38 ฟิสกิส์

39 เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ

40 การจัดการธุรกจิทอ่งเทยีว

41 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] พฤหสั 10:00 - 12:00 อ.ดร.วันฮารงค ์บนิอสิรสิ การเงนิการธนาคาร

42 การบัญชี

43 การเงนิการธนาคาร

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 26 ม.ิย. 60

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์



1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจการจัดการทางสังคมหรอืการจัดระเบยีบทางสังคม
1.2 เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจทฤษฏทีางสังคมศาสตรแ์ลว้นําไปประยกุตใ์หเ้ขา้กบัขอ้มลูใหมใ่นยคุโลกาภวิัตน์
1.3 เสนอแนวทางในการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยสันตวิธิไีด ้
1.5 เสนอแนวทางการแกปั้ญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มได ้
1.6 ยกตัวอยา่งการใชช้วีติอยา่งพอเพยีงได ้
1.7 สามารถนําความรูจ้ากการศกึษามาปรับใชใ้นชมุชนทอ้งถนิไดอ้ยา่งเหมาะสม
1.8 สามารถจัดทําโครงการทเีหมาะสม เกดิประโยชน์ต่อตนเอง ชมุชน และสังคมได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

เพอืใหนั้กศกึษาเขา้ใจบรบิทของชมุชนของตนเอง และเขา้รว่มในการจัดระเบยีบทางสังคมในชมุชนขา้มผา่นอปุสรรคสู่การพัฒนาทยีงัยนืใหไ้ด ้

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

วเิคราะหค์วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เพอืนําไปสู่กระบวนการจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัชมุชน
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ

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 ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

-กําหนดกฎระเบยีบในการเรยีนเพอืใหนั้กศกึษามรีะเบี
ยบวนัิย เขา้ชนัเรยีนตรงเวลา แต่งกายตามกฎระเบยี
บของมหาวทิยาลัย

มกีารประเมนิระหวา่งเรยีนควบคู่ไกบัการประเมนิในทุกุ
รายวชิา โดยผ ้เูรยีนประเมนิตนเอง กลุ่มเพอืน อาจาร
ย ์และใชว้ธิกีารประเมนิทหีลากหลาย ไดแ้ก ่การสังเก
ต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

-กําหนดกฎระเบยีบในการเรยีนเพอืใหนั้กศกึษามรีะเบี
ยบวนัิย เขา้ชนัเรยีนตรงเวลา แต่งกายตามกฎระเบยี
บของมหาวทิยาลัย

สังเกต พฤตกิรรมผ ้เูรยีน

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

บรรยายและยกตัวอยา่งบคุคลทปีระสบความสําเร็จใน
ชวีติ
บรรยายความสําคัญเคารพสทิธแิละรับฟังความคดิเห็
นของผูอ้นื

ตรวจผลงาน บคุคลทนัีกศกึษายกเป็นบคุคลตน้แบบ
ของตนเอง

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

จัดกจิกรรมและแบง่กลุ่มคน้ควา้ศลิปวัฒนธรรม สงิแว
ดลอ้มและภูมปัิญญาทอ้งถนิ

ตรวจผลงาน โดยการสรา้งเครอืงมอืประเมนิกจิกรรม

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

จัดกจิกรรมและแบง่กลุ่มคน้ควา้ศลิปวัฒนธรรม สงิแว
ดลอ้มและภูมปัิญญาทอ้งถนิ

ตรวจผลงาน โดยการสรา้งเครอืงมอืประเมนิกจิกรรม

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

-บรรยายประกอบสอื Power point ตามเนือหาวชิาทรี
ะบไุวใ้นแผนการสอน

ทดสอบยอ่ย

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

คน้ควา้และนําเสนอรายงานหนา้ชนัเรยีน -ประเมนิรายงานการศกึษาคน้ควา้

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

บรรยายประกอบสอื Power point ตามเนือหาวชิาทรีะ
บไุวใ้นแผนการสอนพรอ้มยกตัวอยา่งกรณีศกึษา
-บรรยายประกอบสอื Power point ตามเนือหาวชิาทรี
ะบไุวใ้นแผนการสอน
-แบง่กลุ่มศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง นําเสนอแล
ะอธปิรายหนา้ชนัเรยีน

ประเมนิการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอืศกึษา วเิคราะห ์อภปิร
ายปัญหา ตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทเี
กดิขนึสังคมโลกโลกาภวิัตน์

ตรวจผลงาน
นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

มกีารเรยีนร ้ผูา่นกระบวนการวจัิย เชน่ การศกึษาคน้ค
วา้ขอ้มลูจากแหล่งเรยีนร ้ตู่าง ๆการใชส้ือืเทคโนโลย ี
การทําโครงงาน และการทําวจัิยในชนัเรยีน เพอืพัฒ
นาการเรยีนการสอนในหลักสูตร

ตรวจผลงาน
-นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

-แบง่กลุ่มยอ่ยศกึษาคน้ควา้มอบหมายหนา้ทคีวามรับ
ผดิชอบในการทํางานกลุ่มพรอ้มรว่มกนัอภปิรายภายใ
นกลุ่ม

-สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มรายบคุคลในกจิกรรมก
ลุ่ม

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

-แบง่กลุ่มยอ่ยศกึษาคน้ควา้มอบหมายหนา้ทคีวามรับ
ผดิชอบในการทํางานกลุ่มพรอ้มรว่มกนัอภปิรายภายใ
นกลุ่ม

-สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มรายบคุคลในกจิกรรมก
ลุ่ม

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

-แบง่กลุ่มยอ่ยศกึษาคน้ควา้มอบหมายหนา้ทคีวามรับ
ผดิชอบในการทํางานกลุ่มพรอ้มรว่มกนัอภปิรายภายใ
นกลุ่ม

สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มรายบคุคลในกจิกรรมก
ลุ่ม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผ้ ้เูรยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผ ้เูรยีน ระหวา่งผ ้เูรยีนและผ ้สูอนแล
ะบคุคลทเีกยีวขอ้ง

-

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

การจัดกจิกรรมการเรยีนการสอนทเีนน้ใหผ้ ้เูรยีนไดฝึ้ก
ทกัษะการสอืสารระหวา่งบคุคลทงัการพดู การฟัง แล
ะการเขยีนในกลุ่มผ ้เูรยีน ระหวา่งผ ้เูรยีนและผ ้สูอนแล
ะบคุคลทเีกยีวขอ้ง

-

3. การแสดงออกถงึความสามารถในการวเิคร
าะหต์ัวเลข แปรผล และนําเสนอขอ้มลูไดอ้ย่
างเหมาะสม และใชเ้ป็นพนืฐานแกปั้ญหาและ
การตัดสนิใจในชวีติประจําวัน

การจัดประสบการณ์การเรยีนร ้ทูสี่ง 
เสรมิใหผ้ ้เูรยีนไดเ้ลอืกและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
เพอืการสอืสารทหีลากหลายรปูแบบและวธิกีาร

-



4. การแสดงออกถงึการมทีกัษะการใชเ้ทคโน
โลยสีารสนเทศในการสบืคน้ขอ้มลู เพอืการแ
สวงหาความรู ้

การจัดประสบการณ์การเรยีนร ้ทูสี่งเสรมิใหผ้ ้เูรยีนไดใ้
ชค้วามสามารถในการเลอืกสารสนเทศและฝึดทกัษะ

-

 

หมวดท ี5 แผนการสอนและการประเมนิผล

1. แผนการสอน

สัปดาห์
ที

หวัขอ้/รายละเอยีด จํานวน
ชวัโมง

กจิกรรมการเรยีนการสอน สอืทใีช ้ ผูส้อน

1 บทท ี1 การจัดการและรปูแบบกระบวนการทา
งสังคม
- รปูแบบของกระบวนการทางสังคม
- การจัดลําดับชว่งชนัทางสังคม
- เกณฑใ์นการจัดชนชนัทางสังคม

2 1. ชแีจงการจัดการเรยีนการ
สอน/การวัดประเมนิผล/สัดส่
วนคะแนนกลางภาค/ปลายภ
าค/คุณลักษณะอนัพงีประสง
คข์องบัณฑติในรายวชิานี
2.ดูวดิโีอ การจัดการทางสัง
คม
3. บรรยาย “การจัดการและรู
ปแบบกระบวนการทางสังคม
”ดว้ยPower Point

1. เอกสารประกอบ การสอน
2. power point
3.วดิโีอ

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

2 บทท ี1การจัดการและรปูแบบกระบวนการสัง
คม
-โครงสรา้งทางสังคม
-ขอ้แตกต่างทเีด่นชดัระหวา่งสังคมชนบทกบั
สังคมเมอืง
-การกดีกนัทางชนชนั

2 1. ทบทวนบทเรยีน
2.แบง่กลุ่มนักศกึษาออกเป็น
15 กลุ่ม ๆละ 10 คน แต่ละก
ลุ่มสกึษาเนือหาตามทกํีาหน
ด
-นําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยี
น
-ทําแบบฝึกทา้ยบทเรยีน
-ทดสอบหลังเรยีน

เอกสารประกอบการสอนวชิาก
ารจัดการทางสังคม
-แบบทดสอบหลังเรยีน

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

3 บทท ี2 ทฤษฏทีางสังคมศาสตร์
-นักทฤษฏทีางสงีคม
-ทฏษฏทีางสังคมวทิยา
-ทฤษฏโีครงสรา้ง-หนา้ที
-ทฤษฏคีวามขัดแยง้
-ทฤษฏกีารกระทําตอบโต ้
-ทฤษฏแีรงจูงใจ

2 1.บรรยายทฤษฏทีางสังคมศ
าสตร์
2.แบง่กลุ่มนักศกึษา ออก 10
กลุ่ม ๆละ 1ทฤษฏี
3.นําเสนอผลงาน
-ทําแบบทดสอบทา้ยบทเรยี
น
-ทดสอบหลังเรยีน

-เอกสารประกอบการสอน วชิา
การจัดการทางสังคม
-แบบทดสอบหลังเรยีน
-

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

4 บทท ี3 วัฒนธรรมและความหลากหลาย
--วัฒนธรรม
-ปัจจัยในการเปลยีนแปลงอตัลักษณ์
-กลุ่มชาตพัินธ์ุและการจัดแบง่ชว่งชนั
ปัญหาและความแตกต่างหลากหลาย
-การจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2 1.นักศึุกษาแต่ละกลุ่มนําเสน
อวดิโีอ/power pointเทเีกยีว
กบีกบัวัฒนธรรมทไีดเ้ตรยีมม
าใหเ้พอืนๆไดรั้บชม
2.บรรยาย "ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในสังคมไทย
3.หลังฟังคําบรรยาย ใหนั้กศึ
กษาระดมความคดิ "ทําอยา่ง
ไรใหค้นในสังคมพหวุัฒนธรร
มอย ้กูนัไดอ้ยา่งสันต ิ"

-เอกสารประกอบการสอนวชิาก
ารจัดการทางสังคม
-วดีโีอ วัฒนธรรม
-power point

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

5 บทท ี3 วัฒนธรรมและความหลากหลาย
-การเปลยีนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
-ความสัมพันธท์างดา้นวัฒนธรรมไทยกบัชา
ตติะวันตก
-การเปลยีนแปลงทเีป็นผลต่อสังคมไทย
-วัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนใต ้

2 1. ทบทวนบทเรยีนทเีรยีนผา่
นมาแลว้
2.แบง่กลุ่มนักศกึษา แต่ละก
ลุ่มอา่นเนือหาเหมอืนกนั แล ้
วใหต้ังคําถามกลุ่มละ 5 ขอ้ แ
ลว้นําคําถามไปแลกเปลยีนกั
นเพอืหาดําตอบ แต่ละกลุ่มน
ําคําถามทตีนไดรั้บมาหาคําต
อบ แลว้นําเสนอหนา้ชนั
3. ทําแบบฝึกทา้ยบทเรยีน

1. เอกสารประกอบการสอนวชิ
าการจัดการทางสังคม
2. วดิโีอ 
3. Power point

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี



4. ทดสอบหลังเรยีน

6 บทท ี4 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเ
พอืความยงัยนื
-ความหมายการจัดการสงิแวดลอ้ม
-แนวคดิเกยีวกบัการจัดการสงิแวดลอ้ม
-เครอืงมอืในการจัดการสงิแวดลอ้ม

2 1.ใหนั้กศกึษา นําเสนอผลงา
นการคน้ควา้ทมีอบหมายในสั
ปดาหท์ผีา่นมา เรอืง ปํญหา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแว
ดลอ้มในประเทศไทย มานําเ
สนอเป็นรายกลุ่ม

1.เอกสาร
ประกอบ
การเรยีน
2. power point
3.วดิทีศัน์ปัญหาทรัพยากรธรร
มชาติ

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

7 บทท ี4 ทรัพยากรธรรมขาตแิละสงิแวดลอ้มเ
พอืความยงัยนื
-ประเภทของทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวด
ลอ้ม
-สงิแวดลอ้มกบัมนุษย์
-ปัญหาของทรัพยากรธรรมชาติ

2 1. ทบทวนบทเรยีนทเีรยีนผา่
นมาแลว้
2.จากประเด็นปัญหาการทํา
ลายทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สงิแวดลอ้มทนัีกศกึษาแต่ลก
ลุ่มนําเสนอ

1.เอกสาร
ประกอบ
การเรยีน
2. power point
3.วดิทีศัน์ปัญหาทรัพยากรธรร
มชาต ิ
4.สารคดี

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

8 บทท ี4 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มเ
พอืความยงัยนื
-สาเหตุของปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
-การพัฒนาสงิแวดลอ้มเพอืความยงัยนื

2 1. ทบทวนบทเรยีนทเีรยีนผา่
นมาแล่ว
2.3. ผูส้อนใหนั้กศกึษาแต่ละ
กลุ่มรว่มกนัคดิแสวงหาแนวท
างในการจัดการทรัพยากรแล
ะสงิแวดลอ้ม

1.เอกสาร
ประกอบ
การเรยีน
2. power point
3.วดิทีศัน์ปัญหาทรัพยากรธรร
มชาต ิฯ
4 สารคดี

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

9 ทบทวนบทเรยีนทงัหมด
-นักศกึษาซักถามปัญหาในเนือทยีงัไมเ่ขา้ใจ
-นักศกึษาสะสางงานทไีมเ่รยีบรอ้ย

1 เตรยีมความพรอ้มเพอืสอบก
ลางภาค

ขอ้สอบทนัีกศกึษาชว่ยกนัออก
มา มาแลกเปลยีนกนั

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 ปรัชญาเศรษฐกจิเศรษฐกจิพอพยีง
-ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง
-กรอบแนวคดิของปรัชญาเศรษฐกจิ 
-ความสําคัญของแนวคดิเศรษฐกจิ 
การใชห้ลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

2 1.นักศกึษาดูวดิทีศัน์ เรอืง เ
ดนิตามรอยพอ่ “เศรษฐกจิพ
อเพยีง” (ผลงานนักศกึษา)
2.จากวดิทีศัน์ ใหนั้กศกึษาส
รปุบทเรยีนดว้ยตนเอง ในปร
ะเด็น 
1.ความหมาย
2.กรอบแนวคดิ
3.ความสําคัญ
4.การใชห้ลักปรัชญา ฯ

1.เอกสารประกอบการสอนวชิา
การจัดการทางสังคม
2.วดีทีศัน์ "เดนิตามรอยเทา้พ
อ

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

12 บทท ี5 ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง
-เศรษฐกจิพอเพยีงกบัทฤษฏใีหมต่ามแนวพร
ะราชดําริ
-ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการกําหนดนโ
ยบายเศรษฐกิจื
-รัฐกบัเศรษฐกจิพอเพยีง

2 2. ผูส้อนบรรยาย “ชวีติ/เศร
ษฐกจิ/สังคม/3. แบง่กลุ่มนัก
ศกึษาออกเป็น 15 กลุ่ม
แต่ละกลุ่มไดรั้บมอบหมายให ้
ศกึษาประเด็นทกํีาหนดให ้
4.นักศกึษาแต่ละกุม่นําเสนอ
ผลงาน
5.ใหนั้กศกึษาทกุคนทําบัญชี
รายรับรายจ่ายภายในเดอืนสิ
งหาคม 1 เดอืน
6. ทําแบบฝึกทา้ยบทเรยีน
7 ทดสอบหลังเรยีน
สมดุล/มงัคง/มงัคัง/ยงัยนื

1. เอกสารประกอบ การเรยีน
2. power point
3. วดีทีศัน์
4. ตัวยา่งบัญชรีายรับรายจ่าย

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

13 บทท ี6 เทคโนโลยแีละวทิยาการเทคโนโลยี
กบัสังคม
-ความหมายของเทคโนโลยี
-ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยี
-วทิยาการและเทคโนโลยกีบัสังคม

2 1. ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิรา
ยในประเด็นต่อไปนี
“บทบาทของเทคโนโลยตี่อ
การดํารงชวีติ”
2ผูส้อนบรรยาย “สังคมเครอื
ข่าย”บนโลกไซเบอร์

1. เอกสารประกอบ การเรยีน
2. power point
3. Internet

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

14 บทท ี6 เทคโนโลยแีละวทิยาการเทคโนโลยี 2 1.ใหนั้กศกึษารว่มกนัอภปิรา 1. เอกสารประกอบ การเรยีน 1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ



กบัสังคม
-การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสม
-องคป์ระกอบของเทคโนโลยี
-เทคโนโลยกีบัการเปลยีนแปลงสังคมยคุให
ม่
-ผลกระทบจากการมสีังคมเครอืข่าย
-มมุมองเกยีวกบัสังคมเครอืข่ายในอนาคต

ยประเด็นต่อไปนี "เทคโนโล
ยสีารสนเทศกบัการจัดการชุ
มชน"
2.เชญิวทิยากรบรรยายประเ
ด็น "เทคโนโลยแีละวทิยากา
รเทคโนโลยกีบัสังคม
3 สรปุบทเรยีนดา้นผลกระท
บ 
4. ทําแบบฝึกทา้ยบท
5.ทดสอบยอ่ย

2. power point
3. Internet

นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

15 บทท ี7 ขอ้เสนอการพัฒนาประเทศไทยเพอื
ความหลากหลายของชมุชนการพัฒนาอยา่ง
นังยนืในอนาคต-
-การวเิคราะหกืารพัฒนาสังคมไทย:ความหล
ากหลายมติิ
-การวางแผนพัฒนาสังคมไทย
-แผนการบรูณะชนบท
-ดครงการพัฒนาทอ้งถนิ

2 1.บรรยาย การพัฒนาประเท
ศไทยเพอืความหลากหลาย
ของชมุชนการพัฒนาทยีงัยนื
ในอนาคต"
2. จากภาคบรรยายใหนั้กศกึ
ษา "วเิคราะหก์ารพัฒนาสังค
มไทย ประเด็นปัญหา/ประเด็
นความสําเร็จ
3.ใหนั้กศกึษาศกึษาแผนพัฒ
นาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ช
าต ิตังแต่แผนท ี1 -12 แลว้
นํามาอภปิรายในคาบถดัไป

1.หนังสอื สังคมไทย : ลักษณะ
การเผปลยีนแปลง และการพัฒ
นา
2.Power point
3.internet
4. เอกสารประกอบการบรรยาย

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

16 บทท ี7 ขอ้เสนอการพัฒนาประเทศเพอืความ
หลากหลายของชมุชนการพัฒนาอยา่งยงัยนื
ในอนาคต
-แผนพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ
ลักษณะพนืฐานทางสังคมและวัฒนธรรมกบัก
ารพัฒนาประเทศ
-ลักษณะการพัฒนาสังคมไทบในอดตี ปัจจุบั
นและอนาคต
-ผลกระทบของการพัฒนาสังคมไทยทมีตี่อก
ารเปลยีนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม การเมอื
ง และวัฒนธรรม
-ลักษณะการพัฒนาชมุชนจากอดตี ปัจจุบัน 
และอนาคต
-ควา่มหลากหลายของชมุชนการพัฒนาอยา่ง
ยงัยนืในอนาคต

2 1. ทบทวนบทเรยีนทเีรยีนมา
แลว้
2. แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมทงั 12 ฉบับมคีวามสํา
คัญต่อการพัฒนาชมุชน/ทอ้ง
ถนิอยา่งไร ใหนั้กศกึษาอภปิร
าย
3 แบง่กลุ่มนักศกึษา แลว้มอ
บประเด็นใหแ้ต่ละกลุ่มศกึษา
4. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลการ
อภปิรายกลุ่มมานําเสนอหนา้
ชนั
5 นักศกึษารว่มกนัคน้ควา้ โค
รงการพัฒนาชนบทของรัชก
าลท ี9
6.รัฐบาลปัจจุบันพัฒนาสังค
มไทยมาถกูทางแลว้หรอืยงั จ
งรว่มกนัอภปิราย
7. ทําแบบฝึกทา้ยบท

1. หนังสอื สังคมไทย : ลักษณ
ะการเปลยีนแปลง และการพัฒ
นา
2. Power Point
3. Internet

1. อ.ดร.วันฮารงค ์บิ
นอสิรสิ
2. ดร.ตายดูนิ อสุมา
น
3. อ.ศุภรัตน์ มฤคี

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

1. กําหนดวัฒนธรรมองคก์รเพอืบม่เพาะใหนั้กศกึษามวีนัิย เนน้ก
ารเขา้เรยีนตรงต่อเวลา แต่งกายเรยีบรอ้ยมคีวามรับผดิชอบต่อต
นเอง สถบัน และสังคม เคารพสทิธขิองผ ้อูนื ดว้ยการสังเกต สร ้
างเครอืงมอืการสังเกต : วัดและประเมนิจากกลุ่มเพอืน: วัดจากก
ารเขา้รว่มกจิกรรมของนักศกึษา สรา้งเครอืงมอืประเมนิ

1-16 10 %



ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

2 ดา้นความรู ้

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

-ทดสอบยอ่ย
-ประเมนิรายงานการศกึษาคน้ควา้
-ประเมนิการนําเสนอรายงานในชนัเรยีน
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค

10/17-18 60 %

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

-ตรวจผลงาน
-นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

1-16 10 %

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่มรายบคุคลในกจิกรรมกลุ่ม 1-16 10 %

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 ้

นําเสนอหนา้ชนัเรยีนดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศทเีหมาะสม 1-16 10 %

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

ศุภรัตน์ มฤค ีดร.วันฮารงค ์บนิฮสิรสิ. เอกสารประกอบการสอนวชิาการจัดการทางสังคม (ฉบับปรับปรงุ) ปีการศกึษา 2560
รศ.ดร. สมศักด ิศรสีันตสิุข. สังคมไทย : ลักษณะ การเปลยีนแปลง และการพัฒนา. คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์,มหาวทิยาลัยขอนแกน่.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

ชอบ เข็มกลัด 2521. การศกึษาพัฒนาโครงสรา้งของหม่บูา้นในประเทศไทย "วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตร ์มหาบัณฑติ . มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร,์
2521
ผอ่งพันธ ์มณีรัตน์ .2521. การเปลยีนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม. กรงุเทพมหานคร : โรงพมิพม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิฉบับท ี1-12



หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

ไมม่ี

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

ไมม่ี

3. การปรบัปรงุการสอน

ไมม่ี

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

ปรับปรงุเนือหาสาระ และปรับปรงุมคอ3 ใหส้ามารถดําเนินการสอนไดอ้ยา่งประสทิธภิาพ

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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