
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวชิา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

คณะ มนุษยศาสตร และสังคมศาสตร    ภาควิชา สงัคมศาสตร  
 

หมวดท่ี  1   ข$อมูลท่ัวไป 
 

รหัสและช่ือรายวิชา  
2150102  ช่ือวิชา  การจัดการทางสังคม  (Social Management) 

2.  จํานวนหน,วยกิต 
 2(2-0-4) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

          � เป)ดสอนให-กับหลักสูตร  ................... .............................................. สาขาวิชา ..............................  
          �เป)ดสอนให-กับหลายหลักสูตร (กรณีท่ีเป7นรายวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเลือกเสรี) 
 

     ประเภทของรายวิชา 
          �หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   
                       � บังคับ                           � เลือก 

                        

              กลุ=มวิชา  
                       � ภาษาและการส่ือสาร              � มนุษยศาสตรA 
                       � สังคมศาสตรA                        � คณิตศาสตรA วิทยาศาสตรAและเทคโนโลยี 
        �หมวดวิชาเฉพาะ  

    กลุ=มวิชา                       
            � แกน           � บังคับ  � เลือก 

    � เฉพาะด-าน  � บังคับ  � เลือก 
    � พื้นฐานวิชาชีพ � บังคับ   � เลือก 
    � ชีพ  � บังคับ   � เลือก 
    � เอก  � บังคับ   � เลือก 
    � โท   � บังคับ   � เลือก 
    � อ่ืนๆ  (ระบุ) …………………..……………… 
          � หมวดวิชาเลือกเสรี 
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4. อาจารย ผู$รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย ผู$สอน 
 อาจารยAผู-สอน                        1. ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 

2.ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
3.อาจารยAอิลฮัม ยีลาเตะ 
4.อาจารยAอับดุลคอเล็ต เจะแต 
5.อาจารยAสวรรยา กุลทวี 
6.อาจารยAศุภรัตนA  มฤคี 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นป5ที่เรียน 
ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 
 

6. รายวิชาที่ต$องเรียนมาก,อน  (Pre-requisite) (ถ$ามี)   
� ไม=มี 

 �  มี     รายวิชา …………………………………..  
 

7. รายวิชาที่ต$องเรียนพร$อมกัน  (Co-requisites) (ถ$ามี) 
 � ไม=มี 
 �   มี    รายวิชา…………………………………… 
 

8. สถานที่เรียน   
       อาคาร 24 , 20  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล,าสุด 
 � วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล=าสุด  วันท่ี 1 เดือน กันยายน พ.ศ 2557 
 

        หมวดท่ี  2   จุดมุ,งหมายและวัตถุประสงค  
 

1.  จุดมุ,งหมายของรายวิชา (ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู�ของรายวิชา) 

1. อธิบายและวิเคราะหAความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสู=กระบวนการจัดการด-าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับชุมชน 

2. บอกแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช-เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
 3.อธิบายถึงความหมาย เน้ือหาของการจัดการทางสังคมได-อย=างถูกต-อง 
 4.สามารถนําความรู-จาดการศึกษามาปรับใช-ในชุมชนท-องถ่ินได-อย=างเหมาะสม 
 5..สามารถจัดทําโครงการตามแนวทางพระราชดํารัสที่เหมาะสม เกิดประโยชนAต=อตนเอง ชุมชน  
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2.  วัตถุประสงค ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา (กรณีเป�ดสอนเป�นครั้งท่ี 2 เป�นต�นไปควรนําข�อมูลจากมคอ.5   
     หมวดท่ี 6 แผนการปรับปรุง มาระบุไว�ในข�อน้ี) 
 เพื่อให-นักศึกษามีความรู- ความเข-าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสู=กระบวนการ
จัดการด-านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล-อมที่เก่ียวข-องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 

 
หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดําเนินการ 

 

1.  คําอธิบายรายวิชา  
วิเคราะหAความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อนําไปสู=กระบวนการจัดการด-านทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับชุมชน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การใช-เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตใน
ท-องถ่ิน 
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช$ต,อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝNกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม/การฝNกงาน 

การศึกษาด$วยตนเอง 

บรรยาย 30 ช่ัวโมงต=อ 
ภาคการศึกษา 
 

ไม=มี ไม=มีการฝZกปฏิบัติงาน 
ภาคสนาม 

การศึกษาด-วยตนเอง 
ช่ัวโมงต=อสัปดาหA 

 
 
3. จํานวนชั่วโมงต,อสัปดาห ที่อาจารย ให$คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก,นักศึกษาเปOนรายบุคคล 
       - อาจารยAประจํารายวิชา ประกาศเวลาให-คําปรึกษาผ=านเวบไซดAคณะ 
       - อาจารยAจัดเวลาให-คําปรึกษาเป7นรายบุคคล หรือ รายกลุ=มตามความต-องการ 1 ช่ัวโมงต=อสัปดาหA   
         (เฉพาะรายท่ีต-องการ) 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู$ของนักศึกษา 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู$ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
- มีวินัย  ตรงต=อเวลา  มีความซื่อสัตยA 
สุจริต  มีความรับผิดชอบต=อตนเองและ
สังคม   มีความตระหนักในสิทธิ หน-าท่ี
ของตนเอง  และเคารพสิทธิของผู-อ่ืน
และรับฟ]งความคิดเห็นของผู-อ่ืน 
- เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและ

- บรรยายพร-อมยกตัวอย=าง
กรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็น
ทางจริยธรรมท่ีเก่ียวข-องกับ
ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพื่อนําไปสู=

- พฤติกรรมการเข-าเรียนและ
พฤติกรรมในช้ันเรียนของนักศึกษา 
 - ประเมินจากการอภิปรายร=วมกัน
ในช้ันเรียน 
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ข-อบังคับขององคAกร และสังคม  เคารพ
ในคุณค=าและศักด์ิศรีความเป7นมนุษยA 
- ยึดมั่นคุณธรรมและประพฤติตนใน
กรอบวิชาชีพ  มีจิตอาสา  มีทัศนคติที่ดี
ต= อ วิ ช า ชี พ  ใ ฝ̀ เ รี ย น รู-  ก า ร มุ= ง ม่ั น
ผลสัมฤทธ์ิ 
 
 

กระบวนการจัดการด-าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 

- อภิปรายกลุ=มในประเด็นที่
เก่ียวข-องกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
            

2. ความรู$ 
ผลการเรียนรู$ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

- มีความรู-เก่ียวกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเพื่อนําไปสู=กระบวนการ
จัดการด-านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับชุมชน  
- มีความรู-เ ก่ียวกับแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใช-เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
 

- ศึกษาเอกสารประกอบการ
สอนและตําราเก่ียวกับ การ
จัดการทางสังคม 
- บรรยายและสรุปสาระการ
เรียนรู-โดยอาจารยAประจําวิชา 
-  อภิปราย  วิเคราะหA  
วิจารณAและซักถาม 
-  มอบหมายงานให-นักศึกษา
ค-นคว-า เป7นรายบุคคล และ
รายกลุ=ม      

- ประเมินจากทดสอบย=อย รายงาน 
และสอบปลายภาค 
- การมีส=วนร=วมในการอภิปราย
และแสดงความคิดเห็น 
- ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
จากการค-นคว-าข-อมูลท่ีเก่ียวข-อง 
   
 
 
 

  

3. ทักษะทางปPญญา 

 

ผลการเรียนรู$ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
-  มีหลักคิดทฤษฎีตามกรอบวิชาชีพ 
การคิดอย=างมีวิจารณญาณ และคิดเชิง
วิเคราะหA สามารถคิดประเด็นที่เก่ียวกับ 
การจัดการทางสังคมอย=างมีหลักเหตุ
และผล 
- สามารถคิดประเด็นต=างๆ ในเชิงบูรณา
การ และสามารถคิดแก-ป]ญหาต=างๆ 
อย=างสร-างสรรคAเช=นการใช-เทคโนโลยีท่ี

- อภิปราย  วิเคราะหA  
วิจารณAและซักถามกรณีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
เพื่อนําไปสู=กระบวนการ
จัดการด-าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล-อมท่ีเก่ียวข-องกับ
ชุมชน แนวคิดปรัชญา

- ประเมินจากการอภิปรายร=วมกัน
ในช้ันเรียน    
- ประเมินคําตอบจากป]ญหาใน
กรณีศึกษาที่เก่ียวข-อง 
- ประเมินจากการสอบย=อย  และ
สอบกลางภาคปลายภาค  
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เหมาะสมในการดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
- สามารถประยุกตAใช-ความรู-เชิงทฤษฎี
มาปฏิบัติใช-ในงาน 

เศรษฐกิจพอเพียง การใช-
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
- มอบหมายงานให-นักศึกษา
ค-นคว-าแล-วนําเสนอผลงาน 
 
                  

  

    4. ทักษะความสัมพันธ ระหว,างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

ผลการเรียนรู$ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
-   เข-าใจในบทบาทและสถานภาพของ
ตนเองในกลุ=ม  องคAกร และสังคม  มี
ความอดทน  อดกล้ัน และสามารถ
ทํางานเป7นทีม และร=วมกับผู-อ่ืนได-อย=าง
เหมาะสม   มีปฏิสัมพันธAที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวเข-ากับ
สังคมได- 
-  มีความเช่ือม่ันในตัวตน และมีภาวะ
ผู- นํ า  แล ะ เ ป7 น แ บ บอย= า ง ท่ี ดี แ ล ะ
เหมาะสม 
 
 

- มอบหมายงานรายกลุ=มให-
นักศึกษาไปค-นคว-าแล-ว
นําเสนอรายงาน 
- อภิปรายศึกษาร=วมกันในช้ัน
เรียน 
 
                   

- ประเมินจากการอภิปรายร=วมกัน
ในช้ันเรียน 
- ประเมินจากการเข-าเรียนและ
พฤติกรรมในช้ันเรียน 
 - ประเมินจากความตรงต=อเวลาใน
การส=งงานและประสิทธิภาพงานท่ี
ได-รับมอบหมาย 
 

        
5. ทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู$ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 
- สามารถใช-ภาษาเพื่อการส่ือสารอย=างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถติดต=อส่ือสาร
และแลกเปล่ียนข-อมูล โดยใช-เทคโนโลยี
สารสนเทศและทักษะที่หลากหลาย   
 
- สามารถเลือกใช-รูปแบบการนําเสนอ
ข-อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศได-อย=าง
เหมาะสม 
    

- บรรยายและอภิปราย
ร=วมกันในช้ันเรียน 
- มอบหมายงานให-นักศึกษา
ค-นคว-าด-วยตนเอง  กลุ=ม จาก
แหล=งค-นคว-าหลาย ๆ แหล,ง 
แล-วนําเสนอรายงานด-วย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม 

- ประเมินจากรายงานและการ
นําเสนอรายงาน 
- ประเมินจากการอภิปรายร=วมกัน
ในช้ันเรียน 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สัปดาห ที่ หัวข$อ/รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน/ส่ือที่ใช$ 

ผู$สอน 

 
1 

การจัดการทางสังคม 
- ความหมายของสังคม 
- หน-าท่ีและระบบของ

สังคม 
- องคAประกอบของสังคม 
- ลักษณะสําคัญของ

สังคมในยุคป]จจุบัน 

2 ฟ]งการบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 
 
2 

การจัดการทางสังคม ( ต=อ ) 
- ป]ญหาของสังคมไทยใน

ยุคป]จจุบัน 
- ความหมายของการ

จัดการทางสังคม 
- สาเหตุท่ีต-องมีการ

จัดการทางสังคม 
- แนวทางการจัดการทาง

สังคมที่เหมาะสมกับ
สังคมไทย 

2 ฟ]งการบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 
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3 

มนุษยAกับวัฒนธรรม 
- ความหมายของ

วัฒนธรรม 
- ความสําคัญของ

วัฒนธรรม 
- ลักษณะของวัฒนธรรม 
- ประเภทของวัฒนธรรม 
- ป]จจัยที่ทําให-เกิดความ

หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

2 ฟ]งการบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 
ให-นักศึกษาเข-าร=วม
กิจกรรมทาง
วัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยหรือ
คณะ และรวบรวม
องคAความรู-ทางด-าน
ศิลปวัฒนธรรม ( 
บูรณาการกิจกรรม
ด-านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอน ) 

 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 

 
4 

มนุษยAกับวัฒนธรรม ( ต=อ ) 
- การจัดการความ

หลากหลายทาง
วัฒนธรรม 

- การเปล่ียนแปลง
วัฒนธรรมในยุคโลกา
ภิวัตนA 

- ตัวอย=างการจัดการ/
นโยบายของสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

2 ฟ]งการบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 

 
5 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล-อม 
- ความหมายของ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล-อม 

- ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล-อม 

- หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

2  ฟ]งการบรรยาย
อภิปรายร=วมกัน 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 
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และส่ิงแวดล-อม  
 
6 

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล-อม ( ต=อ ) 
- ลักษณะและ

ความสําคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล-อมต=อ
สังคมมนุษยA 

- ป]ญหาของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล-อมในยุค
ป]จจุบัน 

2 ฟ]งการบรรยาย
อภิปรายร=วมกัน 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 
 

 
7 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริกับการ
แก-ป]ญหาสังคม 
- หลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
- ความหมายของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
 

2 ฟ]งการบรรยาย
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 

 
8 

 
สอบกลางภาค 

 
 

9 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอพียงตามแนว
พระราชดําริกับการ
แก-ป]ญหาสังคม ( ต=อ ) 
- ความสําคัญของหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการ
แก-ป]ญหาทางสังคม 

- แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห=งชาติ

 ฟ]งการบรรยาย
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 
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ฉบับท่ี 11 ตาม
แนวทางหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
10 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนว
พระราชดําริ 
กับการแก-ป]ญหาสังคม (ต=อ) 
- การประยุกตAใช-หลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ลักษณะการดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 นําเสนอรายงาน
กลุ=ม 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 

 
11 

เทคโนโลยีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในท-องถ่ิน 
- ความหมายของ

เทคโนโลยี 
- เทคโนโลยีกับ

วิทยาศาสตรA 
- องคAประกอบของ

เทคโนโลยี 

2 ฟ]งบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 
 
 

12 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในท-องถ่ิน(ต=อ) 
- เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- คุณสมบัติของคําว=า

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
- บทบาทของ

เทคโนโลยีต=อการ
พัฒนา                             

2 

ฟ]งบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 
 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 
 

13 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในท-องถ่ิน  
(ต=อ) 
- การใช-เทคโนโลยีใน

การดํารงชีวิตใน

2 นําเสนอรายงาน
กลุ=ม 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
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ท-องถ่ิน อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 
 

14 
ภูมิป]ญญาไทยกับการ
จัดการทางสังคม 
- ความหมายของภูมิ

ป]ญญาไทย 
- ประเภทภูมิป]ญญา

ไทย 
- ความหมายและ

ความสําคัญของภูมิ
ป]ญญาท-องถ่ิน 

- ความแตกต=างระหว=าง
ภูมิป]ญญาไทยและภูมิ
ป]ญญาท-องถ่ิน 

2 ฟ]งบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 

 
15 

สรุปเน้ือหา 2 ฟ]งบรรยายและ
อภิปรายร=วมกัน/ส่ือ 
power point 

ดร.วันฮารงคA บินอิสริส 
ดร.ชัยวัฒนA โยธี 
อ.อิลฮัม ยีลาเตะ 
อ.อับดุลคอเล็ต เจะแต 
อ.สวรรยา กุลทวี 
อ.ศุภรัตนA  มฤคี 

 
 

16 
 

สอบปลายภาค 
 

 
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู$ 
 

การประเมิน วิธีการประเมินผลการเรียนรู$ สัปดาห ที่ประเมิน 
สัดส,วนของการ

ประเมินผล 
(1) สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 
8 
16 

20% 
30% 

(2) การเข-าช้ันเรียนและการแสดงความ
คิดเห็นในช้ันเรียน 

ตลอดภาคการศึกษา 10% 
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(3) การค-นคว-าและการนําเสนอ 
- รายงานกลุ=มพร-อมนําเสนอ 
- คําถามทบทวนประจําบท 

ตลอดภาคการศึกษา 
 

20% 
20% 

 
(หมายเหตุ : สัดส=วนของคะแนนและวิธีการวัดอาจมีการเปล่ียนแปลงได-ตามความเหมาะสม ข้ึนอยู=กับข-อตกลง
ระหว=างนักศึกษาและผู-สอน ซึ่งมีการแจ-งให-ทราบล=วงหน-าในช้ันเรียน) 
 
การตัดเกรดใช$แบบอิงเกณฑ  และจะมีการตกลงร=วมกันระหว=างผู-สอนกับนักศึกษา 

90-100      A 
    85-89 B+ 
    80-84 B 
    70-79 C+ 
    60-69 C 
    55-59 D 
    50-54 D+ 
    0-49 E 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
 

1. เอกสารตําราหลัก 

วันฮารงค  บินอิสริส. (2558). การจัดการทางสังคม. ยะลา. สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

  

2.เอกสารและข$อมูลแนะนํา 

สุพัตรา สุภาพ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนานิช, 2545 
ครูชาญวิทยA  สุละนัน. สถาบันทางสังคม. 
 [Online]Availablehttps://www.sites.google.com.Accessed[19/04/2014]. 
จํานง อดิวัฒนสิทธ์ิ. (2540). การกระทําทางสังคม. กรุงเทพฯ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยA วิทยา 
คณะสังคมศาสตรA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA. พิมพAครั้งท่ี 2. 
ตํานานจอมยุทธแห=งบ-านจอมยุทธ. การจัดระเบียบทางสังคม.[Online]Available. 
 http://www.baanjomyut.com/Accessed[19/04/2014]. 

      ธิรเวทยA  ประมวญรัฐการ.โครงสร-างทางสังคม.กรุงเทพฯ:มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,2538 
ดารา ทีปะปาล.สังคมวิทยาการศึกษา.กรุงเทพฯ:อมรการพิมพA,2538 
บรรพต    วีระชัย .สังคมวิทยามานุษยวิทยา.กรุงเทพฯ:โรงพิมพAมหาวิทยาลัยรามคําแหง,2526 
นิยพรรณ  วรรณศิริ. มานุษยวิทยาและวัฒนธรรม .กรุงเทพฯ:สํานักพิมพA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรA 
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 ,2540 
      วัชรา  คลายนาทรและคณะ,ส401 สังคมศึกษา  สํานักพิมพAวัฒนาพานิช .(2533). 
       วิทยA  วิศทเวทยA และคณะ,หนังสือเรียนสังคมศึกษารายวิชา ส401. สํานักพิมพAอักษรเจริญทัศนA(2533). 
      สัญญา   สัญญาวิวัฒนA. (2534). ทฤษฎีสังคมวิทยา. คณะรัฐศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย.   
                หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 

สุพัตรา สุภาพและคณะ,หนังสือเรียนสังคมศึกษา ส401 .สํานักพิมพAไทยวัฒนาพานิช(2533). 
สุพัตรา   สุภาพ. (2533). ความเป7นมาของสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
             พิมพAครั้ง    ท่ี 11. 
สุพัตรา สุภาพ. (2533). ความเป7นมาของสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
            พิมพAครั้งท่ี 11. 
อานนทA อาภาภิรม ร.บ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร=วิทยา. 
สัญญา สัญญาวิวัฒนA. (2534). ทฤษฎีสังคมวิทยา. คณะรัฐศาสตรA จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย. 
หลักสังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.   
อุบล เสถียรปกิรณกรณA. (2528). การศึกษาสังคมวิทยา. คณะมนุษยAศาสตรAและสังคมศาสตรA . 
วิทยาลัยครูนครปฐม. 
อุบล เสถียรปกิรณกรณA. (2528). การศึกษาสังคมวิทยา. คณะมนุษยAศาสตรAและสังคมศาสตรA . 
วิทยาลัยครูนครปฐม. 
อานนทA อาภาภิรม ร.บ. สังคมวิทยา. กรุงเทพฯ : แพร=วิทยา. 

      จํานงคA อดิวัฒนสิทธ์ิและคณะ. สังคมวิทยา.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพAมหาจุฬาลงกรณA  
                    ราชวิทยาลัย, 2532. 
 นิธิ เอียวศรีวงศA และคณะ. มองอนาคตบทวิเคราะหAเพื่อปรับเปล่ียนทิศทางสังคมไทย.  
                    กรุงเทพมหานคร:บริษัทอัมรินทรA พรินต้ิงกรุuปจํากัด,2536. 
บุญสนอง บุณโยทยาน. มนุษยAกับสังคม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรA, 2548 
ประเสริฐ แย-มกล่ินฟุvง. สังคมวิทยากับสังคมศาสตรA. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณAมหาวิทยาลัย,   
2548. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมกิจแห=งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สงคมกิจแห=งชาติ. ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2550 – 2554. กรุงเทพฯ : โรงพิมพAคุรุสภาลาดพร-าว, 2549 
 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได-จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ 

ความเห็นจากนักศึกษาได-ดังน้ี 
- การสนทนากลุ=มระหว=างผู-สอนและผู-เรียน 
- การสังเกตการณAจากพฤติกรรมของผู-เรียน 
- แบบประเมินผู-สอน และแบบประเมินรายวิชา 
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2. กลยุทธ การประเมินการสอน 
ในการเก็บข-อมูลเพื่อประเมินการสอน ได-มีกลยุทธA ดังน้ี 
- การสังเกตการณAสอนของผู-ร=วมทีมการสอน 
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู- 

3. การปรับปรุงการสอน 
- หลังจากผลการประเมินการสอนในข-อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข-อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน 
-  การวิจัยในช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว=างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข-อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู-
ในวิชา ได-จากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุ=มตรวจผลงานของนักศึกษา โดยตรวจผลงานของนักศึกษาหลังจาก
การออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิชาได-ดังน้ี 

   -  การทวนการสอบการให-คะแนนจากการสุ=มตรวจผลงานของนักศึกษา  โดยอาจารยAอ่ืน หรือ
ผู-ทรงคุณวุฒิ ท่ีไม=ใช=อาจารยAประจําหลักสูตร 

   -  มีการต้ังคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู-ของนักศึกษาโดย
ตรวจข-อสอบ ผลงาน วิธีการให-คะแนนสอบ และการให-คะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวิชา ได-มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวิชา เพื่อให-เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังน้ี 
  - ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปx หรือตามข-อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข-อ 4 
          - เปล่ียนหรือสลับอาจารยAผู-สอน เพื่อให-นักศึกษามีมุมมองที่แตกต=างกัน 
 
 

 
 


