
มคอ. 3

รายละเอียดของรายวิชา

ชือ่สถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา

คณะ มนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ภาควชิา สังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือรายวิชา

2150101 ช่ือวิชา สังคมภิวัตน (Socialization)
2. จํานวนหนวยกิต

2(2-0-4)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
 หลายหลักสูตร (กรณีท่ีเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี ท่ีเปดสอนใหหลายหลักสูตร)

ประเภทของรายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บังคับ  เลือก

ในกลุมวิชา  ภาษาและการส่ือสาร
 มนุษยศาสตร
 สังคมศาสตร
 คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 หมวดวิชาเฉพาะ
ในกลุมวิชา  แกน  บังคับ  เลือก

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

 หมวดวิชาเลือกเสรี

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อ.มลิวรรณ  รักษวงศ

อาจารยผูสอน 1. ผศ.สุนันท ไชยเมลล
2. อ.มลิวรรณ  รักษวงศ
3. อ.ศุภรัตน มฤคี
4. อ.ทัศณา  เก้ือเสง
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5. ภาคการศึกษา  /ช้ันปที่เรียน
ภาคการศึกษาท่ี 2 ช้ันปท่ี 1,2 และ 3

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

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

8. สถานที่เรียน
อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด
 วันท่ีจัดทํารายวิชา    วันท่ี .....เดือน ............... ......... พ.ศ.... .
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด วันท่ี 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับสภาพของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ดานการเมือง เศรษฐกิจสังคมและ

วัฒนธรรม
1.2 มีความรูความเขาใจสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลกในกระแสโลกาภิวัตน
1.3 รูและเขาใจวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนในยุคโลกภิวัตนได
1.4 วิเคราะหผลกระทบท่ีเกิดวิกฤตการณตางๆท่ีมีตอสังคมโลกในยุคโลกภิวัตนได
1.5 สามารถปรับตัวของสังคมไทยใหเปนสังคมแหงสันติสุขท่ีย่ังยืนในกระแสโลกาภิวัตน

2 .วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในการนําองคความรูท่ีไดจากการเรียนรูมาปรับใชในการดํารงชีวิต

ปองกันความเส่ียงจากพิบัติภัยในรูปแบบตางๆ ไดทันทวงทีทันเหตุการณ และดําเนินชีวิตอยางไมประมาท  ดวย
ความพอเพียง
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หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมในสังคมโลก สังคมอาเซียน และสังคมโลกาภิวัตน กระแสโลกา

ภิวัตน ปรากฏการทางธรรมชาติท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงของสังคมในดานตางๆ ท้ังทางประเพณี วัฒนธรรม
เศรษฐกิจและการเมือง

2. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวยตนเอง ฝกปฏิบัติภาคสนาม/ฝกงาน สอนเสริม

15 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา

30 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา

45 ช่ัวโมง/
ภาคการศึกษา -

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล รายกลุมตามท่ีตองการหรือสภาพ

ปญหาอยางนอย 1 ช่ัวโมงตอสัปดาห

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

ผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังจะพัฒนานักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล
1.1 การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับ
ของสถาบันและสังคม
1.2 การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน ตรง
ตอเวลา ซื่อสัตยสุจริต ขยัน อดทน และสูงาน
1.3 การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคา
และศักด์ิศรีของความเปนมนุษย
1.4 การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และจิตสํานึก
สาธารณะ
1.5 รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถ่ิน มีจิตสํานึกใน
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

-กําหนดกฎระเบียบในการเรียน
เพื่อใหนักศึกษามีระเบียบวินัย เขา
ช้ันเรียนตรงเวลา แตงกายตาม
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัย
-บรรยายและยกตัวอยางบุคคลท่ี
ประสบความสําเร็จในชีวิต
-บรรยายความสําคัญเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
-จัดกิจกรรมและแบงกลุมคนควา
ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลอมและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน

-ประเมินพฤติกรรม
-ประเ มินจากการส ง งาน และ
ช้ินงานของนักศึกษา



4

2. ความรู
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

2.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึง
แหลงการเรียนรู
2.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณา
การความรู และการประยุกตความรู
2.3 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและ
ทฤษฎีสําคัญในเน้ือหาของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

-บ ร ร ย า ยป ระ ก อ บ ส่ื อ Power
point ตามเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใน
แผนการสอน
-คนควาและนําเสนอรายงานหนาช้ัน
เรียน
-บ ร ร ย า ยป ระ ก อ บ ส่ื อ Power
point ตามเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใน
แผนการสอนพรอมยกตัวอยาง
กรณีศึกษา
-บ ร ร ย า ยป ระ ก อ บ ส่ื อ Power
point ตามเน้ือหาวิชาท่ีระบุไวใน
แผนการสอน
-แบงกลุมศึกษาคนควาเรียนรูดวย
ตนเอง นําเสนอและอธิปรายหนา
ช้ันเรียน

-ทดสอบยอย
-ปร ะ เ มิ น ร า ย ง านกา ร ศึ กษ า
คนควา
-ประเมินการนําเสนอรายงานในช้ัน
เรียน
-ทดสอบกลางภาคและปลายภาค

3. ทักษะทางปญญา
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

3.1 สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และคิดเชิงบูรณาการ
ในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
3.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสราง
ประโยชนตอตนเองและสังคมได

-แบงนักศึกษาเปนกลุมยอยเพื่อศึกษา
วิเคราะห อภิปรายปญหา ตลอดจนหา
แนวทางในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
สังคมโลกโลกาภิวัตน

-ตรวจผลงาน
-นําเสนอหนาช้ันเรียน

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

4.1 สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได ท้ังในฐานะ
ผูนําและสมาชิกกลุม
4.2 มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาท่ีของ
ตนเอง ตอผูอ่ืน และตอสังคม
4.3 แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธท่ีดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม

-แบงกลุมยอยศึกษาคนความอบหมาย
หนาท่ีความรับผิดชอบในการทํางานกลุม
พรอมรวมกันอภิปรายภายในกลุม

-สังเกตพฤติกรรมการมี
ส วนร วมรายบุคคลใน
กิจกรรมกลุม
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5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู วิธีการสอน วิธีการประเมินผล

5.1 การแสดงออกถึงความสามารถในการใช
ภาษาเพื่อการส่ือสาร
5.2 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
ติดตอส่ือสาร โดยใชเทคโนโลยีไดเหมาะสม
5.3 การแสดงออกถึงความสามารถในการ
วิเคราะหตัวเลข แปรผลและนําเสนอขอมูล
ไดอย าง เหมาะสม และใช เปนพื้นฐาน
แกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน
5.4 การแสดงออกถึงการมีทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
เพื่อการแสวงหาความรู

-มอบหมายงานกลุมศึกษาคนควาในประเด็น
ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในโลกโลกาภิวัตน
-สงเสริมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลขาวสารผาน
ทางเว็บไซดตางๆท่ีเก่ียวของ
-นําเสนอผลการศึกษาคนควาหนาช้ันเรียน

-ตรวจสอบการจัดทํารายงานผลและ
วิธีการนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
-ประเมินการนําเสนอหนาช้ันเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

สัปดาห
ที่

หัวขอรายละเอียด จํานวน
ช่ัวโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือที่ใช ผูสอน

1-2 บทท่ี 1 โลกปจจุบันยุคโลกภิวัตน
- ท่ีมาและความสําคัญของ
โลกาภิวัตน
- ความหมายของโลกาภิวัตน
- วิ วัฒนาการของสังคมโลกและ
กระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก

6 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. อภิปรายรวมกัน

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

3-4 บทท่ี 2 สภาพสังคมโลกปจจุบัน
-ปจจัยท่ีมีผลตอสภาพสังคมโลก
ปจจุบันโลกใหม
-สภาพเศรษฐกิจโลก
-สภาพการเมืองโลก
-สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

6 1. ซักถามเก่ียวกับขาวและ
เหตุการณในปจจุบัน
2.บรรยายประกอบส่ือ
3. แบงกลุมศึกษาคนควา
และนําเสนอหนาช้ันเรียน

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

5-6 บทท่ี 3 แนวโนมการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกในอนาคต
-แนวโนมเศรษฐกิจโลก

6 1.บรรยายประกอบส่ือ
2.แบงกลุมศึกษาคนควาและ
นํ า เ ส น อ ห น า ช้ั น เ รี ย น

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
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-สภาพการเมือง แนวโนม สภาพ
การเมืองโลก
-ส ภ า พ สั ง ค ม  แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม
แนวโนมสังคมและวัฒนธรรมโลก

อภิปราย ตอบขอซักถาม
และสรุป

3. Internet อ.ทัศณา
อ.สรียา

7-8 บทท่ี 4 การปรับตัวของสังคมไทยใน
กระแสโลกาภิวัตน
-การปรับตัวของไทยกอน
สงครามโลกครั้งท่ี 1
-การปรับตัวของไทยในสงครามโลก
ครั้งท่ี 2
-การปรับตัวของไทยในยุคโลกาภิวัตน
-แนวทางการแกปญหาเพื่อความอยู
รอดของสังคมไทย

6 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. นักศึกษานําเสนอขาว
และเหตุการณป จจุบันใน
สังคมไทย
3. แบงกลุมนักศึกษารวมกัน
อภิปราย

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point
3.ขาวและเหตุการณ

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

9 สอบกลางภาค
10-11 บทท่ี 5 สภาพการเมือง การปกครอง

เศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคโลกาภิ
วัตน

6 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. ต้ังประเด็นถามตอบ

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

12-13 บทท่ี 6 อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน
-ความรูท่ัวไปเก่ียวกับอาเซียน
-บทบาทของอาเซียนตอสังคมโลก
-อาเซียนในยุคโลกาภิวัตน

6 1.บรรยายประกอบส่ือ
2.แบงกลุมเปน 10 กลุมๆละ
1 ประเทศ คนควาแนะนํา
ประเทศสมาชิก วิเคราะห
บทบาทของอาเซียน และ
นําเสนอหนาช้ันเรียนและ
รวมกันอภิปราย

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point
3. Internet

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

14-15 บทท่ี 7 วิกฤตการณส่ิงแวดลอมโลก
ยุคโลกาภิวัตน
-ความหมายของคําวา “ส่ิงแวดลอม”
-ประเภทของส่ิงแวดลอม
-ความสําคัญของส่ิงแวดลอมตอชีวิต
-บทบาทของส่ิงแวดลอมตอมนุษย
-บทบาทของมนุษยตอส่ิงแวดลอม
-ปญหาส่ิงแวดลอม

6 1. บรรยายประกอบส่ือ
2. แบงกลุมคนควาปญหา
ส่ิ ง แ วดล อม ท่ี เ กิ ด ข้ึ น ใน
ปจจุบัน วิเคราะหสาเหตุ
และรวมกันอภิปราย

1. เอกสารประกอบ
การเรียน
2. power point
3.I nternet

ผศ.สุนันท
อ.มลิวรรณ
อ.ศุภรัตน
อ.ทัศณา
อ.สรียา

16 สอบปลายภาค
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมิน

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

4.1,4.2,4.3

การเขาช้ันเรียน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
สอบยอย
ผลงาน การนําเสนอ และการ
ปฏิบัติงาน

ตลอดภาคการศึกษา
8

17-18
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา
ตลอดภาคการศึกษา

10%
30%
30%
10%
10%
10%

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลัก
สุนันท ไชยเมล และคณะ.เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาสังคมภิวัตน.หลักสูตรสังคมศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 2556.

2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ. โฉมหนาของโลกใหม: เตรียมความพรอมประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21

เสนทางเศรษฐกิจ ปท่ี 20 ฉบับท่ี 860 (13-19 พฤษภาคม 2546) หนาท่ี 5
กนก จันทรทอง. ส่ิงแวดลอมศึกษา: ความรูเร่ืองส่ิงแวดลอม, ปตตานี โครงการผลิตตํารามหาวิทยา สงขลา

นครินทร. วิทยาเขตปตตานี 2539
จุณณเจิม ยุวรี, เหตุการณโลกปจจุบัน. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2538
ฉัตรทิพย นาถสุภา, วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปล่ียนแปลงสังคม. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2537
ชัชพล ทรงสุนทรวงศ. มนุษยกับส่ิงแวดลอม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬางกรณมหาวิทยาลัย. 2550
ไพรสิทธ์ิ ศรีสุทธิเกิดพร. ประชาคมอาเซียน 2558: สํานักพิมพปญญาชน. 2555
สุรชาติ บํารุงสุข. ยุทธศาสตรโลกหลังสงครามเย็น. กรุงเทพมหานคร: มติชน, 2537

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
-



8

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน
- การประเมินและการใหขอเสนอแนะผานระบบ MIS ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
- ผลการสอบระหวางภาคปลายภาค
- การทบทวนการประเมินการเรียนรู

3. การปรับปรุงการสอน
- ทดสอบกอนเรียน–หลังเรียน
- ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลายท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา
ต้ังคณะกรรมการในสาขาเพื่อตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- ปรับปรุงเน้ือหารายวิชาทุกๆ 1 ป ตลอดจนวิธีการสอนของอาจารยผูสอน
- เปล่ียนหรือสลับอาจารยเพื่อใหนักศึกษาไดมุมมองท่ีแตกตางกัน

หมวดอื่นๆ (ถาม)ี

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

-
2. การบูรณาการงานบริการวิชาการแกสังคมกับกระบวนการเรียนการสอน

Integrating academic services to teaching and learning process
-


