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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150101 สังคมภวิัตน์
Socialization

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

ศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาภาษาอาหรับ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

ไมม่ี

8. สถานทเีรยีน

computer
Typewritten text
และหลักสูตรอื่น ๆ



กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [08-202] จันทร ์8:00 - 10:00 อ.สวรรยา กลุทวี นิตศิาสตร์

2 ภาษาองักฤษ

3 [08-202] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.สวรรยา กลุทวี ภาษาไทย

4 สังคมศกึษา

5 [18-401] พฤหสั 13:00 - 15:00 อ.สวรรยา กลุทวี ภาษามลายู

6 ชวีวทิยา

7 [20-908] องัคาร 8:00 - 10:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี จุลชวีวทิยา

8 วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม

9 [20-505] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี วทิยาการคอมพวิเตอร์

10 เทคโนโลยสีารสนเทศ

11 [18-401] พฤหสั 15:00 - 17:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี การตลาด

14 สัตวศาสตร์

16 [18-301] ศุกร ์13:00 - 15:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี การพัฒนาชมุชน

17 สารสนเทศศาสตร์

18 [18-401] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี รัฐประศาสนศาสตร์

19 รัฐประศาสนศาสตร์

20 [08-202] พฤหสั 10:00 - 12:00 อ.วทิติ บัวปรอท ภาษาอาหรับ

21 ภาษาองักฤษ

22 [18-401] ศุกร ์8:00 - 10:00 อ.ศุภรัตน์ มฤคี การพัฒนาชมุชน

24 การบัญชี

25 [24-413] ศุกร ์10:00 - 12:00 อ.ทศัณา เกอืเสง้ การประถมศกึษา

26 การสอนอสิลามศกึษา

27 [20-805] ศุกร ์13:00 - 15:00 อ.สวรรยา กลุทวี พลศกึษาและสุขศกึษา

28 การจัดการ

29 อ.มลวิรรณ รักษ์วงศ์ ภาษาไทย

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ

วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 1 ธ.ค. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา



1.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัสภาพของสังคมโลกในยคุโลกาภวิัตน์ ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิสังคม 
และวัฒนธรรม 
1.2 มคีวามรูค้วามเขา้ใจสังคมไทย สังคมอาเซยีน และสังคมโลกในกระแสโลกาภวิัตน์
1.3 รูแ้ละเขา้ใจวกิฤตการณ์ทเีกดิขนึในยคุโลกาภวิัตน์ได ้
1.4 วเิคราะหผ์ลกระทบทเีกดิวกิฤตการณ์ต่างๆทมีตี่อสังคมโลกในยคุโลกาภวิัตน์ได ้
1.5 สามารถปรับตัวของสังคมไทยใหเ้ป็นสังคมแหง่สันตสิุขทยีงัยนืในกระแสโลกาภวิัตน์

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

ปรับปรงุเนือหาและเอกสารประกอบการสอนใหเ้หมาะสมทนัสมยั และจัดทําเป็นรปูเล่ม
เพอืใหนั้กศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการนําองคค์วามรูท้ไีดจ้ากการเรยีนรูม้าปรับใชใ้นการดํารงชวีติป้องกนัความเสยีงจากพบิัตภิัยในรปูแบบต่างๆ
ไดท้นัทว่งททีนัเหตุการณ์ และดําเนินชวีติอยา่งไมป่ระมาทดว้ยความพอเพยีง

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 รายกลุ่มตามทตีอ้งการหรอืสภาพปัญหา 1 ชวัโมงต่อสัปดาห์

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- กําหนดระเบยีบในการเรยีน เพอืใหนั้กศกึษามรีะเบยี
บวนัิย เขา้ชนัเรยีนตรงเวลา แต่งกายตามกฎระเบยีบ
ของมหาวทิยาลัย

- การเขา้เรยีน
- การแต่งกายตรงตามระเบยีบ
มหาวทิยาลัย

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

- กรณีตัวอยา่งบคุคลทปีระสบความสําเร็จในชวีติ - ความตรงต่อเวลาในการส่งงาน
- ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

- กจิกรรมส่งเสรมิการแสดงออกในการเคารพสทิธแิล
ะรับฟังความคดิเห็นของผูอ้นื

- พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
- การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทั
วไป
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจติสํา
นึกสาธารณะ

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

- แบง่กลุ่มศกึษาคน้ควา้ศลิปวัฒนธรรม สงิแวดลอ้ม 
และภูมปัิญญาทอ้งถนิ

- การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

 

2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล



1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

- มอบหมายงานเดยีวและงานกลุ่มไปศกึษาคน้ควา้จา
กหอ้งสมดุและหรอือนิเตอรเ์น็ต

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง
- การแสดงบทบาทสมมติ
- อภปิรายกลุ่ม
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้ญหา
- การสอนแบบโครงงาน

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน
- การนําเสนอโครงงาน

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

- ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
- อภปิรายกลุ่ม

- ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- การนําเสนอผลงาน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

- แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเพอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิ
รายปัญหาตลอดจนหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทเี
กดิขนึในสังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐาน
- แข่งขันตอบปัญหา

- การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
- ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโย
ชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

- การทํางานเป็นกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิความเป็นผูนํ้าและผูต้ามทดีี

- สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วนรว่ม
ในกจิกรรมกลุ่ม
- การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า
และผูต้าม /ความมเีหตุผล

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

- มอบหมายงานเดยีว และงานกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิจติสาธารณะ

- ชนิงานทมีอบหมาย
- สังเกตพฤตกิรรมจากความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกร
รมและความรับผดิชอบ

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

- กจิกรรมส่งเสรมิการมมีนุษย-สัมพันธแ์ละการเขา้วัฒ
นธรรมองคก์ร

- ความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรม

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

- จัดใหม้กีารนําเสนอผลงานหนา้ชนัเรยีน - การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

- มอบหมายงานใหนั้กศกึษาสบืคน้ขอ้มลูข่าวสารผา่น
ทางเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง

- วธิกีารนําเสนอผลงานโดยใช ้
เทคโนโลยสีารสนเทศ

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 บทท ี1 บทนํา โลกาภวิัตน์
- ความหมายของโลกาภวิัตน์
- พัฒนาการของโลกาภวิัตน์
- ความสําคัญของโลกาภวิัตน์
- ลักษณะของโลกาภวิัตน์

2 - ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตน
เอง 
- อภปิรายกลุ่ม
- จัดใหม้กีารนําเสนอผลงาน
หนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- Power point เรอืง ความหมา
ย พัฒนาการ ความสําคัญและ
ลักษณะของโลกาภวิัตน์

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

2 บทท ี1 บทนํา โลกาภวิัตน์
- ความหมายของโลกาภวิัตน์
- พัฒนาการของโลกาภวิัตน์
- ความสําคัญของโลกาภวิัตน์
- ลักษณะของโลกาภวิัตน์

2 - ศกึษาคน้ควา้เรยีนรูด้ว้ยตน
เอง 
- อภปิรายกลุ่ม
- จัดใหม้กีารนําเสนอผลงาน
หนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- Power point เรอืง ความหมา
ย พัฒนาการ ความสําคัญและ
ลักษณะของโลกาภวิัตน์

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

3 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการเปลยีนแปล
งสังคมโลก
- ววิัฒนาการของสังคมโลก 
- สภาพการเมอืงโลก
- สภาพเศรษฐกจิโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเ
พอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปั
ญหาตลอดจนหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึใน
สังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power point เหตุการณ์สําคั
ญทสี่งผลใหส้ังคมโลกเกดิการ
เปลยีนแปลง
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

4 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการเปลยีนแปล
งสังคมโลก
- ววิัฒนาการของสังคมโลก 
- สภาพการเมอืงโลก
- สภาพเศรษฐกจิโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเ
พอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปั
ญหาตลอดจนหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึใน
สังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power point เหตุการณ์สําคั
ญทสี่งผลใหส้ังคมโลกเกดิการ
เปลยีนแปลง
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

5 บทท ี2 สังคมโลกและกระแสการเปลยีนแปล
งสังคมโลก
- ววิัฒนาการของสังคมโลก 
- สภาพการเมอืงโลก
- สภาพเศรษฐกจิโลก
- สภาพสังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเ
พอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปั
ญหาตลอดจนหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึใน
สังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power point เหตุการณ์สําคั
ญทสี่งผลใหส้ังคมโลกเกดิการ
เปลยีนแปลง
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

6 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลง
สังคมโลกในอนาคต
- แนวโนม้การเมอืงโลก
- แนวโนม้ดา้นเศรษฐกจิโลก
- แนวโนม้สังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเ
พอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปั
ญหาตลอดจนหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึใน
สังคมโลก

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power point โลกในศตวรรษ

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว



- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา

ท ี21
- แบบทดสอบทา้ยบท

งศ์

7 บทท ี3 แนวโนม้การเปลยีนแปลง
สังคมโลกในอนาคต
- แนวโนม้การเมอืงโลก
- แนวโนม้ดา้นเศรษฐกจิโลก
- แนวโนม้สังคมและวัฒนธรรมโลก

2 - แบง่นักศกึษาเป็นกลุ่มยอ่ยเ
พอืศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายปั
ญหาตลอดจนหาแนวทางใน
การแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึใน
สังคมโลก
- วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power point โลกในศตวรรษ
ท ี21
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

8 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโ
ลกาภวิัตน์ 
- การปรับตัวของไทยกอ่นสงครามโลกครังท ี
2
- การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครังท ี2
- การปรับตัวของไทยในยคุสงครามเย็น
- การปรับตัวของไทยในยคุโลกา ภวิัตน์

2 - มอบหมายงานใหนั้กศกึษา
สบืคน้ขอ้มลูข่าวสารผา่นทา
งเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- การแสดงบทบาทสมมต ิหรื
อนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

9 บทท ี4 การปรับตัวของสังคมไทยในกระแสโ
ลกาภวิัตน์ 
- การปรับตัวของไทยกอ่นสงครามโลกครังท ี
2
- การปรับตัวของไทยในสงครามโลกครังท ี2
- การปรับตัวของไทยในยคุสงครามเย็น
- การปรับตัวของไทยในยคุโลกา ภวิัตน์

2 - มอบหมายงานใหนั้กศกึษา
สบืคน้ขอ้มลูข่าวสารผา่นทา
งเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- การแสดงบทบาทสมมต ิหรื
อนําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

10 สอบกลางภาค

11 บทท ี5 สภาพการเมอืง การปกครอง เศรษฐกิ
จ และสังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา
- แข่งขันตอบปัญหา/หรอืนําเ
สนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power Point สภาพการเมอืง
เศรษฐกจิ สังคมไทยในยคุโลก
า ภวิัตน์
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

12 บทท ี5 สภาพการเมอืง การปกครอง เศรษฐกิ
จ และสังคมไทยในยคุโลกาภวิัตน์

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- วเิคราะหก์รณีตัวอยา่ง/เหตุ
การณ์สําคัญ/ข่าว
- นําเสนอแนวคดิในการแกปั้
ญหา
- แข่งขันตอบปัญหา/หรอืนําเ
สนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- กรณีตัวอยา่ง/เหตุการณ์สําคั
ญ/ข่าว
- Power Point สภาพการเมอืง
เศรษฐกจิ สังคมไทยในยคุโลก
า ภวิัตน์
- แบบทดสอบทา้ยบท

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

13 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์
- ความรูท้วัไปเกยีวกบัอาเซยีน
- บทบาทของอาเซยีนต่อสังคมไทยและสังค
มโลก

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษา
สบืคน้ขอ้มลูข่าวสารผา่นทา
งเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- แข่งขันตอบปัญหา หรอื กา
รแสดงบทบาทสมมติ
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว จาก ห
นังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต หรอืส
ารสนเทศอนืๆ

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

14 บทท ี6 อาเซยีนในยคุโลกาภวิัตน์ 2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ - เอกสารประกอบการเรยีนการ 1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี



- ความรูท้วัไปเกยีวกบัอาเซยีน
- บทบาทของอาเซยีนต่อสังคมไทยและสังค
มโลก

าน
- มอบหมายงานใหนั้กศกึษา
สบืคน้ขอ้มลูข่าวสารผา่นทา
งเว็บไซตต์่างๆทเีกยีวขอ้ง
- อภปิรายกลุ่ม
- แข่งขันตอบปัญหา หรอื กา
รแสดงบทบาทสมมติ
- นําเสนอหนา้ชนัเรยีน

สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- เหตุการณ์สําคัญ/ข่าว จาก ห
นังสอืพมิพ ์อนิเตอรเ์น็ต หรอืส
ารสนเทศอนืๆ

2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

15 บทท ี7 วกิฤตการณ์สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกา
ภวิัตน์
- ความหมายของสงิแวดลอ้ม
- ประเภทของสงิแวดลอ้ม
- ความสําคัญของสงิแวดลอ้มต่อชวีติ
- บทบาทของสงิแวดลอ้มต่อมนุษย์
- บทบาทของมนุษยต์่อสงิแวดลอ้ม
- ปัญหาสงิแวดลอ้ม

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- โครงงานสงิแวดลอ้ม
- กจิกรรมส่งเสรมิจติสาธาร
ณะ
- การทํางานเป็นกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิความเป็นผู ้
นําและผูต้ามทดีี

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- power point วกิฤตการณ์ดา้
นสงิแวดลอ้ม

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

16 บทท ี7 วกิฤตการณ์สงิแวดลอ้มโลกยคุโลกา
ภวิัตน์
- ความหมายของสงิแวดลอ้ม
- ประเภทของสงิแวดลอ้ม
- ความสําคัญของสงิแวดลอ้มต่อชวีติ
- บทบาทของสงิแวดลอ้มต่อมนุษย์
- บทบาทของมนุษยต์่อสงิแวดลอ้ม
- ปัญหาสงิแวดลอ้ม

2 - วธิสีอนโดยใชปั้ญหาเป็นฐ
าน
- โครงงานสงิแวดลอ้ม
- กจิกรรมส่งเสรมิจติสาธาร
ณะ
- การทํางานเป็นกลุ่ม
- กจิกรรมส่งเสรมิความเป็นผู ้
นําและผูต้ามทดีี

- เอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนวชิา สังคมภวิัตน์
- power point วกิฤตการณ์ดา้
นสงิแวดลอ้ม

1. อ.ศุภรัตน์ มฤคี
2. อ.วทิติ บัวปรอท
3. อ.ทศัณา เกอืเสง้
4. อ.สวรรยา กลุทวี
5. อ.มลวิรรณ รักษ์ว
งศ์

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 และจติสํานึก
สาธารณะ
5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติสาํ
นกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแวดลอ้
ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

- การเขา้เรยีน
- การแต่งกายตรงตามระเบยีบมหาวทิยาลัย
- ความตรงต่อเวลาในการ ส่งงาน
- ประสทิธภิาพของงานทไีดรั้บมอบหมาย
- พฤตกิรรมทแีสดงออกในชนัเรยีน
- การมสี่วนรว่มในกจิกรรมทงัในรายวชิาและกจิกรรมทวัไป
- การมสี่วนรว่มในการอภปิรายและแสดงความคดิเห็น
- การนําเสนอผลงาน/เขยีนรายงาน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

10 %

2 ดา้นความรู ้

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

- ทดสอบยอ่ย ตลอดภาคกา
รศกึษา

10 %

- สอบกลางภาค 8 20 %

- สอบปลายภาค 17-18 30 %

- การนําเสนอผลงาน/เขยีน 
รายงาน

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5 %

- การนําเสนอโครงงาน ตลอดภาคกา
รศกึษา

5 %

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณญ
าณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคดิ เชิ

- การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน ตลอดภาคกา
รศกึษา

5 %

- ขอ้สอบทเีนน้การคดิแกปั้ญหา ตลอดภาคกา 5 %



งบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่งมปีระ
สทิธภิาพ
2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งประโยช
น์ต่อตนเองและสังคมได ้

รศกึษา

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

- สังเกตพฤตกิรรมการมสี่วน รว่ม ในกจิกรรมกลุ่ม
- การแสดงออกถงึภาวะผูนํ้า
และผูต้าม /ความมเีหตุผล
- ชนิงานทมีอบหมาย
- สังเกตพฤตกิรรมจากความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรมและควา
มรับผดิชอบ
- ความสม่าํเสมอในการรว่มกจิกรรม

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5 %

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 ้

- การนําเสนอหนา้ชนัเรยีน
โดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตลอดภาคกา
รศกึษา

5 %

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

สุนันท ์ไชยเมล ์และคณะ. เอกสารประกอบการเรยีนการสอนวชิาสังคมภวิัตน์.หลักสูตรสังคมศกึษา 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา.2559.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

เกรยีงศักด ิเจรญิวงศศ์ักด.ิ โฉมหนา้ของโลกใหม:่ เตรยีมความพรอ้มประเทศไทยในศตวรรษท ี21 
เสน้ทางเศรษฐกจิ ปีท ี20 ฉบับท ี860 (13-19 พฤษภาคม 2546) หนา้ท ี5
กนก จันทรท์อง. สงิแวดลอ้มศกึษา: ความรูเ้รอืงสงิแวดลอ้ม,ปัตตานี โครงการผลติตํารา
มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร.์วทิยาเขตปัตตานี 2539
จุณณเจมิ ยวุด.ี เหตุการณ์โลกปัจจุบัน. กรงุเทพมหานคร:มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสติ,2538
ฉัตรทพิย ์นาถสุภา. วัฒนธรรมไทยกบัขบวนการเปลยีนแปลงสังคม. กรงุเทพมหานคร:สํานักพมิพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2537
ชชัพล ทรงสุนทรวงศ.์ มนุษยก์บัสงิแวดลอ้ม.กรงุเทพฯ:สํานักพมิพแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย,2550
ไพรสทิธ ิศรสีุทธเิกดิพร. ประชาคมอาเซยีน 2558: สํานักพมิพปั์ญยาชน,2555
สุรชาต ิบํารงุสุข. ยทุธศาสตรโ์ลกหลังสงครามเย็น. กรเุทพมหานคร: มตชิน,2537

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา

- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน
- แบบประเมนิผูส้อน
- การประเมนิและการใหข้อ้เสนอแนะผา่นระบบ MIS ของมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน



- ผลการสอบระหวา่งภาค ปลายภาค
- การทบทวนการประเมนิการเรยีนรู ้

3. การปรบัปรงุการสอน

- ทดสอบกอ่นเรยีน – หลังเรยีน
- ใชแ้หล่งเรยีนรูท้หีลากหลายทงัในและนอกมหาวทิยาลัย

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธกิารเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตร
ประเมนิความสอดคลอ้งของขอ้สอบกบัผลการเรยีนรูท้กํีาหนดไวใ้นรายวชิา ความเหมาะสมของการใหค้ะแนน และการใหร้ะดับคะแนน
อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวชิาทเีปิดสอนในแต่ละปี

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

การกําหนดวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา โดยเนน้การทําวจัิยผลสัมฤทธขิองการประกอบอาชพีของบัณฑติ
และนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน
โดยการวจัิยจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) สํารวจภาวะการมงีานทําของบัณฑติ ประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษา ในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติในการประกอบอาชพี
(2) การสํารวจขอ้มลูจากผูป้ระกอบการ โดยการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ทกุปี
(3) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้ม ความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน และความรูด้า้นอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ
รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับปรงุหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(4) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอกทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืมาเป็นอาจารยพ์เิศษ ต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน
และคุณสมบัตอินื ๆ ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(5) ผลงานของศษิยเ์กา่ทวีัดเป็นรปูธรรมได ้เชน่ การไดรั้บรางวัล การไดรั้บเกยีรตบิัตร ฯลฯ

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- ปรับปรงุเนือหารายวชิาทกุๆ 1 ปี ตลอดจนวธิกีารสอนของอาจารยผ์ูส้อน
- เปลยีนหรอืสลับอาจารยเ์พอืใหนั้กศกึษาไดม้มุมองทแีตกต่างกนั

หมวดอนืๆ

ไมม่ี
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