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รายละเอยีดของรายวชิา
 

ชอืสถาบนัอดุมศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา
คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาการจัดการ
 

หมวดท ี1 ขอ้มลูทวัไป

1. รหสัและชอืรายวชิา

2150102 การจัดการทางสังคม
Social Management

2. จํานวนหน่วยกติ

2 (2-0-4)

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา

บรหิารธุรกจิบัณฑติ สาขาวชิาการจัดการ

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาและอาจารยผ์ูส้อน

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา

อาจารยผ์ูส้อน 1. อ.คเณศ รัตนวไิล
2. อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ)
3. ดร.ตายดูนิ อสุมาน

5. ภาคการศกึษา / ชนัปีทเีรยีน

2 / 2559

6. รายวชิาทตีอ้งเรยีนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี

-

7. รายวชิาทตีอ้งเรยีนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้ม)ี

-

8. สถานทเีรยีน

กลุ่ม หอ้งเรยีน วัน เวลา อาจารยผ์ูส้อน สาขาทสีอน

1 [20-902] ศุกร ์8:00 - 10:00 นิตศิาสตร์

3 [20-902] ศุกร ์10:00 - 12:00 การพัฒนาชมุชน

4 [20-908] องัคาร 13:00 - 15:00 ดร.ตายดูนิ อสุมาน การพัฒนาชมุชน

5 [20-908] องัคาร 15:00 - 17:00 ดร.ตายดูนิ อสุมาน ภาษาองักฤษ

6 เคมี

7 [20-701] องัคาร 17:00 - 19:00 ดร.ตายดูนิ อสุมาน ชวีวทิยา

8 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์8:00 - 10:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

9 เกษตรศาสตร์

10 [20-601] องัคาร 10:00 - 12:00 ดร.ตายดูนิ อสุมาน การตลาด
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11 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] จันทร ์10:00 - 12:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) วทิยกุระจายเสยีงและวทิยโุทรทศัน์และสอืดจิทิลั

12 ดร.ตายดูนิ อสุมาน นิตศิาสตร์

13 การบัญชี

14 อ.คเณศ รัตนวไิล นิตศิาสตร์

15 รัฐประศาสนศาสตร์

16 รัฐประศาสนศาสตร์

17 รัฐประศาสนศาสตร์

18 รัฐประศาสนศาสตร์

23 [20-907] จันทร ์13:00 - 15:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) การพัฒนาชมุชน

24 [18-301] ศุกร ์15:00 - 17:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) ภาษามลายู

26 [20-907] จันทร ์15:00 - 17:00 ภาษามลายู

27 [18-201] องัคาร 16:00 - 18:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) การพัฒนาชมุชน

28 รัฐประศาสนศาสตร์

30 การบัญชี

31 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

32 ภาษาไทย

33 [24- ตงิเซยีง(ชนั 2)] ศุกร ์8:00 - 10:00 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) การศกึษาปฐมวัย

34 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) การสอนอสิลามศกึษา

35 อ.วาสนา รนืรส(อ.พเิศษ) พลศกึษาและสุขศกึษา

36 อ.คเณศ รัตนวไิล การจัดการ

37 รัฐประศาสนศาสตร์

38 การจัดการ

39 การบัญชี

40 คอมพวิเตอรธ์ุรกจิ

41 การพัฒนาชมุชน

42 การจัดการ

43 รัฐประศาสนศาสตร์

44 นิตศิาสตร์

45 การจัดการ

46 อ.คเณศ รัตนวไิล สาธารณสุขศาสตร์

9. วนัทจีดัทาํหรอืปรบัปรงุรายละเอยีดของรายวชิาครงัลา่สดุ



วันทจัีดทํา/ปรับปรงุรายละเอยีดรายวชิา : 21 พ.ย. 59

หมวดท ี2 จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค์

1. จุดมุง่หมายของรายวชิา

1.1 นักศกึษาสามารถเขา้ใจถงึความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัองคก์รทางสังคม
1.2 นักศกึษาทราบและเขา้ใจถงึลักษณะการจัดการทางสังคม ระเบยีบ กฎเกณฑ ์บทบาทและหนา้ทขีองสังคมในระดับบคุคล กลุ่ม ชมุชน และสังคม
1.4 นักศกึษาเขา้ใจโครงสรา้งทางสังคม สถาบันทางสังคม และกระบวนการเปลยีนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม รวมถงึความสัมพันธท์างสงิแวดลอ้ม
และการจัดการทรัพยากร เพอืนํามาปรับใชใ้นการอยุร่ว่มกบัผูอ้นืในสังคม
1.5 นักศกึษาสามารถเขา้ใจเทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ 
1.6 นักศกึษาสามารถหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดํารใินการดํารงตนในชวีติประจําวันได ้

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวชิา

1.1 เพอืใหนั้กศกึษาไดม้คีวามรูเ้กยีวกบัแบบแผนในการปฎสิัมพันธใ์นการอยูร่ว่มกนักบัผูอ้นิในสังคม 1.2
เพอืนําความรูท้ไีดเ้รยีนมาปรับใชใ้นการอยูร่ว่มกนัในสังคม และการดําเนินชวีติประจําวัน

หมวดท ี3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

1. คําอธบิายรายวชิา

วเิคราะหค์วามหลากหลายทางวัฒนธรรม เพอืนําไปสู่กระบวนการจัดการดา้นทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้มทเีกยีวขอ้งกบัชมุชน
แนวคดิปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้งถนิ

2. จํานวนชวัโมงทใีชต้อ่ภาคการศกึษา

ภาคทฤษฎี ปฏบิัติ ศกึษาดว้ยตนเอง กจิกรรมเพมิเตมิ

30 0 60 -

3. จํานวนชวัโมงตอ่สปัดาหท์อีาจารยใ์หค้ําปรกึษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศกึษาเป็นรายบุคคล

หมวดท ี4 การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษา

1. ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การปฏบิตัตินตามกรอบระเบยีบ ขอ้บงั
คบัของสถาบนั และสงัคม

- -

2. การแสดงออกถงึการมวีนิยัในการเรยี
น ตรงตอ่เวลา ซอืสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน
และสูง้าน

- -

3. การแสดงออกถงึการเคารพสทิธแิละร ั
บฟงัความคดิเห็นของผูอ้นื รวมทงัเคารพ
ในคุณคา่และศกัดศิรขีองความเป็นมนุษ
ย์

- -

4. การแสดงออกถงึการมจีติอาสา และจิ
ตสาํนกึสาธารณะ

- -

5. รกัและภูมใิจในสถาบนั ทอ้งถนิ มจีติส
ํานกึในการอนุรกัษศ์ลิปวฒันธรรม สงิแว
ดลอ้ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

- -

 



2. ดา้นความรู ้

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเ
ขา้ถงึแหลง่การเรยีนรู ้

บรรยาย อภปิราย การคน้ควา้และจัดทํารายงานเดยีว 
หรอืการทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน

ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้ส
อบทเีนน้การวัดแนวคดิ-ทฤษฎ ีและการวเิคราะหป์รา
กฏการณ์ การวเิคราะหใ์นรายงาน และการนําเสนอรา
ยงาน

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการ
บูรณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

- -

3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกัก
ารและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวด
วชิาศกึษาทวัไป

บรรยาย อภปิราย การคน้ควา้และจัดทํารายงานเดยีว 
หรอืการทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน

ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้ส
อบทเีนน้การวัดแนวคดิ-ทฤษฎ ีและการวเิคราะหป์รา
กฏการณ์ การวเิคราะหใ์นรายงาน และการนําเสนอรา
ยงาน

 

3. ดา้นทกัษะทางปัญญา

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถใชท้กัษะการคดิอยา่งมวีจิารณ
ญาณ คดิวเิคราะห ์คดิเชงิเหตุผล และคิ
ด เชงิบูรณาการ ในชวีติประจําวนัไดอ้ยา่
งมปีระสทิธภิาพ

บรรยาย อภปิราย การคน้ควา้และจัดทํารายงานเดยีว 
หรอืการทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน

นักศกึษามคีวามฉลาดในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารวิ
เคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค์

2. มคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค ์เพอืสรา้งปร
ะโยชนต์อ่ตนเองและสงัคมได้

บรรยาย อภปิราย การคน้ควา้และจัดทํารายงานเดยีว 
หรอืการทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน

นักศกึษามคีวามฉลาดในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มกีารวิ
เคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ และมคีวามคดิรเิรมิสรา้งสรรค์

 

4. ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและความรบัผดิชอบ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. สามารถทาํงานรว่มกบัผูอ้นืได ้ทงัในฐา
นะผูนํ้าและสมาชกิกลุม่

บรรยายเชงิอภปิราย ชมสารคด ีภาพยนตร ์อา่นบทค
วาม หรอืข่าว นํามาวเิคราะห ์และอธปิรายแลกเปลยีน
ในชนัเรยีน ใหนั้กศกึษารว่มแสดงความเห็นในชนัเรยี
น

การว่มแสดงความคดิเห็นของนักศกึษาในชนัเรยีน กา
รวเิคราะห ์อภปิรายแลกเปลยีนในชนัเรยีน ประเมนิจา
กรายงานทใีหนั้กศกึษาคน้ควา้ เชน่ รปูเล่ม การนําเส
นอ การวเิคราะห ์และการอา้งองิเอกสาร วธิกีารนําเส
นอรายงานในชนัเรยีน

2. มคีวามรบัผดิชอบตอ่บทบาทหนา้ทขีอ
งตนเอง ทงัตอ่ตนเอง ตอ่ผูอ้นื และตอ่สงั
คม

บรรยายเชงิอภปิราย ชมสารคด ีภาพยนตร ์อา่นบทค
วาม หรอืข่าว นํามาวเิคราะห ์และอธปิรายแลกเปลยีน
ในชนัเรยีน ใหนั้กศกึษารว่มแสดงความเห็นในชนัเรยี
น

การว่มแสดงความคดิเห็นของนักศกึษาในชนัเรยีน กา
รวเิคราะห ์อภปิรายแลกเปลยีนในชนัเรยีน ประเมนิจา
กรายงานทใีหนั้กศกึษาคน้ควา้ เชน่ รปูเล่ม การนําเส
นอ การวเิคราะห ์และการอา้งองิเอกสาร วธิกีารนําเส
นอรายงานในชนัเรยีน

3. แสดงออกถงึการมปีฏสิมัพนัธท์ดีใีนส ั
งคมพหวุฒันธรรม

- การว่มแสดงความคดิเห็นของนักศกึษาในชนัเรยีน กา
รวเิคราะห ์อภปิรายแลกเปลยีนในชนัเรยีน ประเมนิจา
กรายงานทใีหนั้กศกึษาคน้ควา้ เชน่ รปูเล่ม การนําเส
นอ การวเิคราะห ์และการอา้งองิเอกสาร วธิกีารนําเส
นอรายงานในชนัเรยีน

 

5. ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

ผลการเรยีนรู ้ กลยทุธก์ารสอน กลยทุธก์ารประเมนิผล

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการใชภ้
าษาเพอืการสอืสาร

- -

2. การแสดงออกถงึความสามารถในการตดิต่
อสอืสาร โดยใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งเหมาะส
ม

- -



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 - ปฐมนิเทศการเรยีนการสอน - อธบิายรายวิ
ชา ทําความเขา้ใจการเรยีน การสอน

2 อธบิายประกอบสอื เอกสาร 
ประกอบการเรยีนการสอน -แ
บง่กลุ่มนักศกึษาตามภารกจิ/
หมอบหมายงาน -ตอบขอ้ซัก
ถาม/อภปิราย

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

2 การจัดการทางสังคม 1.ความหมายของสังค
ม - ความหมายของการจัดการทางสังคม -ลัก
ษณะทวัไปของสังคม -โครงสรา้งทางสังคม -
โครงสรา้งของสังคมไทย - ลักษณะโครงสรา้
งทางสังคม - ลักษณะสําคัญของสังคม - หน ้
าทแีละระบบของสังคม - องคป์ระกอบโครงส
รา้งทางสังคม - สถาบันสังคมทสํีาคัญ - การ
จัดระเบยีบทางสังคม - ความหมายของการจั
ดระเบยีบสังคม - กระบวนการจัดระเบยีบทาง
สังคม - สาเหตุทตีอ้งจัดการทางสังคม - วธิกี
ารจัดระเบยีบทางสังคม - องคป์ระกอบของก
ารจัดระเบยีบ - การควบคุมทางสังคมและการ
ขัดเกลาทาง สังคม -การจัดลําดับชว่งชนัทา
งสังคม

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

3 การจัดการทางสังคม (ต่อ) - การเปลยีนแปล
งทางสังคมในยคุปัจจุบัน - ปัญหาสังคมในยุ
คปัจจุบัน - สาเหตุความขัดแยง้ในสังคม - ก
ารลดความขัดแยง้ในสังคม - แนวทางการจัด
การทางสังคม และการแกไ้ขปัญหา

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

4 สังคมมนุษยก์บัวัฒนธรรม - ความหมายของสั
งคมมนุษยก์บัวัฒนธรรม - ววิัฒนาการของสัง
คมมนุษยก์บัวัฒนธรรม - บอ่เกดิของวัฒนธรร
มไทย - ความหลากหลายของวัฒนธรรม - ค
วามสําคัญของสังคมมนุษย ์และ วัฒนธรรม - 
ลักษณะทางสังคมมนุษยแ์ละวัฒนธรรม - อง
คป์ระกอบของวัฒนธรรม - หนา้ทขีองวัฒนธร
รม - ทมีาของวัฒนธรรม - ประเภทของสังคม
และวัฒนธรรม - เอกลักษณ์ของวัฒนธรรม - 
ความสัมพันธร์ะหวา่งสังคมมนุษย ์และ วัฒน
ธรรม - ระบบสังคมและวัฒนธรรม - ปัจจัยทที
ําใหเ้กดิความหลายหลายทาง สังคมและวัฒ
นธรรม

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

5 สังคมมนุษยก์บัวัฒนธรรม (ต่อ) - การเปลยีน
แปลงทางสังคมและวัฒนธรรม - สังคมมนุษย์
และวัฒนธรรมในยคุ โลกาภวิัฒน์ - การเปลยี
นแปลงลักษณะของวัฒนธรรม มนุษย ์- การถ่
ายทอดทางวัฒนธรรม - อทิธพิลของวัฒนธร

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล



รมต่างชาตทิมีตี่อ สังคมไทย - กรณีศกึษา: สั
งคมพหวุัฒนธรรมสามจังหวัดชายแดนภาคใ
ต ้

6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม - นิยาม ความหมายและประเภทของสงิแว
ดลอ้ม - กระบวนการจัดการสงิแวดลอ้ม - แน
วคดิเกยีวกบัการจัดการสงิแวดลอ้ม - หลักกา
รจัดการสงิแวดลอ้ม - เครอืงมอืในการจัดการ
สงิแวดลอ้ม - ความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บั
สงิแวดลอ้ม - สังคมมนุษยก์บัการปรับตัวทาง
สงิแวดลอ้ม - มนุษยก์บัปัญหาสงิแวดลอ้ม - 
สาเหตุของปัญหาส่งแวดลอ้ม - ความหมายข
องทรัพยากรธรรมชาต ิ- ประเภทของทรัพยา
กรธรรมชาต ิองคป์ระกอบพนืฐานของมติสิงิแ
วดลอ้ม - ปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาตใิน
ทอ้งถนิ - การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธร
รมชาติ

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม - นิยาม ความหมายและประเภทของสงิแว
ดลอ้ม - กระบวนการจัดการสงิแวดลอ้ม - แน
วคดิเกยีวกบัการจัดการสงิแวดลอ้ม - หลักกา
รจัดการสงิแวดลอ้ม - เครอืงมอืในการจัดการ
สงิแวดลอ้ม - ความสัมพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บั
สงิแวดลอ้ม - สังคมมนุษยก์บัการปรับตัวทาง
สงิแวดลอ้ม

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

8 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม (ต่อ) - มนุษยก์บัปัญหาสงิแวดลอ้ม - สาเห
ตุของปัญหาส่งแวดลอ้ม - ความหมายของทรั
พยากรธรรมชาต ิ- ประเภทของทรัพยากรธรร
มชาต ิองคป์ระกอบพนืฐานของมติสิงิแวดลอ้
ม - ปัญหาการใชท้รัพยากรธรรมชาตใินทอ้งถิ
น - การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชา
ติ

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

9 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสงิแวดลอ้
ม (ต่อ) - การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
พัฒนาสงิแวดลอ้มทยีงัยนื - แผนงานสหประ
ชาชาตเิพอืการพัฒนาสงิแวดลอ้ม - การดําเ
นินงานใหเ้กดิการพัฒนาทยีงัยนืทางสงืแวด
ลอ้ม - สงิแวดลอ้มกบัการพัฒนาเศรษฐกจิแล
ะสังคม - การปรับตัวทางสงิแวดลอ้มและการ
รับมอื แกไ้ขปัญหากบัสถานการณ์ทางสงิแวด
ลอ้ม กรณีศกึษา ปัญหาสงิแวดลอ้มในประเท
ศไทย (Case Study)

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

10 สอบกลางภาค

11 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดําร ิ- หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเ
พยีง - ความหมายของเศรษฐกจิพอเพยีง - จุ
ดเรมิตน้ของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง - จุด
มุง่หมายของเศรษฐกจิพอเพยีง - ขอบเขตข
องเศรษฐกจิพอเพยีง - ความสําคัญของเศร
ษฐกจิพอเพยีง - หลักการดําเนินงานของทฤ
ษฎใีหม ่- ความสําคัญและประโยชน์ของทฤ
ษฎใีหม ่- เงอืนไขและขอ้พจิารณาในการดําเ
นินงานของทฤษฎใีหม ่- ปรัชญาเศรษฐกจิพ
อเพยีงกบัการกําหนดนโยบายเศรษฐกจิ

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

12 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดําร ิ(ต่อ) - ความสําคัญของหลักปรั
ชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงกบัการแกไ้ขปัญ
หาสังคม -การปรับตัวของเศรษฐกจิพอเพยีง

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล



ภายใตการเปลยีนแปลงของบรบิทสังคม -กา
รประยกุตใ์ชร้ะบบเศรษฐกจิพอเพยีงในการดํา
เนินชวีติ - แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแ
หง่ชาตฉิบับท ี11 -กรณีศกึษา: โครงชา่งหวัมั
นตามแนวพระราชดําริ

13 หลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีงตามแนว
พระราชดําร ิ(ต่อ) - การประยกุตใ์ชห้ลักปรัช
ญาของเศรษฐกจิพอเพยีง - ลักษณะการดําเ
นินชวีติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพี
ยง - ความสําคัญ คุณค่าและประโยชน์ของป
รัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงต่อสังคมไทย

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

14 เทคโนโลยเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้ง
ถนิ - ความหมายของเทคโนโลย ี- แนวคดิเกี
ยวกบัเทคโนโลยใีนสังคม - ประเภทของเทค
โนโลย ี- เทคโนโลยกีบัวทิยาศาสตร ์- องค์
ประกอบของเทคโนโลย ี- ลักษณะเทคโนโล
ยทีสํีาคัญ - ผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยี

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

15 เทคโนโลยเีหมาะสมในการดํารงชวีติในทอ้ง
ถนิ (ต่อ) - เทคโนโลยทีเีหมาะสม และการนํา
เทคโนโลยไีปใชใ้นชวีติประจําวัน - บทบาท
ของเทคโนโลยตี่อการพัฒนาสังคมมนุษย ์- 
การใชเ้ทคโนโลยทีเีหมาะสมในทอ้งถนิ

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

16 ภูมปัิญญาทอ้งถนิกบัการจัดการทางสังคม - 
ความหมายของภูมปัิญญาทอ้งถนิ - ความสํา
คัญของภูมปัิญญาทอ้งถนิ - บอ่เกดิของภูมปัิ
ญญาทอ้งถนิ - ลักษณะสําคัญของภูมปัิญญา
ทอ้งถนิ - ประเภทของภูมปัิญญา - ความแตก
ต่างระหวา่งภูมปัิญญาไทยกบั ภูมปัิญญาทอ้ง
ถนิ - การนําภูมปัิญญาไปใชใ้นการดํารงชวีติ 
และกระบวนการพัฒนาภูมปัิญญาทอ้งถนิ - ก
ารนําภูมปัิญญาชมุชนไปใชใ้นการดําเนินชวีิ
ต

2 -บรรยายประกอบสอื Power
Point ชม VCD สอืการสอน

สอืประเภทโสตทศันูปกรณ์ Po
werPoint ชม VCD สอืการสอ
น

อ.คเณศ รัตนวไิล

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
ม และภูมปิัญญาทอ้งถนิ

การสังเกต 1-16 -

2 ดา้นความรู ้

1. การแสดงออกถงึความสามารถในการเข้
าถงึแหลง่การเรยีนรู ้
2. การแสดงออกถงึความสามารถในการบูร
ณาการความรู ้และการประยกุตค์วามรู ้

-การสังเกต การอภปิราย
-งานทนัีกศกึทําส่ง
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3. มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกยีวกบัหลกักา
รและทฤษฎทีสีาํคญัในเนอืหาของหมวดวชิ
าศกึษาทวัไป

3 ดา้นทกัษะทางปัญญา

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

-การสังเกต การอภปิราย 1-16 -

4 ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ

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

-การสังเกต การอภปิราย
-งานทนัีกศกึทําส่ง
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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 ้

-การสังเกต การอภปิราย 1-16 -

หมวดท ี6 ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลกั

พชิติ พทิกัษ์เทพสมบัตแิละธรีเวทย ์ประมวลรัฐการ. 2538.โครงสรา้งสังคม กรงุเทพฯ โรงพมิพม์หาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลัย.
คณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.2546. สังคมและวัฒนธรรม(พมิพค์รังท ี8).
กรงุเทพฯ:ด่านสุธาการพมิพ.์ คณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา
มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.่2540.แนวความคดิพนืฐานทางสังคมและวัฒนธรรม.เชยีงใหมฯ่ : มหาวทิยาลัยเชยีงใหม.่ ยศ
สันตสมบัต.ิ2540.มนุษยก์บัวัฒนธรรม.กรงุเทพฯ :โรงพมิพม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร.์ ยทุธ ศักดเิดชยนต.์ 2526. มนุษยก์บัสังคม :
ความรูเ้บอืงตน้ตามแนวสังคมวทิยามหภาค.

2. เอกสารและขอ้มลูสาํคญั

-

3. เอกสารและขอ้มลูแนะนํา

-

หมวดท ี7 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนนิการของรายวชิา

1. กลยทุธก์ารประเมนิประสทิธผิลของรายวชิาโดยนกัศกึษา



- การประเมนิประสทิธผิลรายวชิานีจัดทําโดยนักศกึษาจากการจัดกจิกรรมในการนําแนวคดิและความเห็นจากนักศกึษา ดังนี
- การตอบแบบสอบถามเพอืประเมนิผูส้อนและประเมนิรายวชิา
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน 
- ใหข้อ้เสนอแนะผา่นสอือเิล็กทรอนิกส ์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลัยหรอืตามทผีูส้อนทําเป็นชอ่งทางสอืสารกบันักศกึษา

2. กลยทุธก์ารประเมนิการสอน

- จํานวนหรอืรอ้ยละของผูเ้รยีนแต่ละคาบ และการสังเกตพฤตกิรรม 
- ผลการเรยีนของนักศกึษา
- คําถาม หรอืกจิกรรมใบงานในชนัเรยีน
- คะแนนเฉลยีของกจิกรรมจากใบงานในชนัเรยีน หรอืงานในแต่ละบทเรยีน และคะแนนสอบกลางภาค และปลายภาค

3. การปรบัปรงุการสอน

- เมอืไดผ้ลการประเมนิการสอน เพอืนําขอ้มลูมาวเิคราะหห์าแนวทางปรับปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนใหด้ยีงิขนึ โดยปรับปรงุเนือหาทสีอน
วธิกีารวัดผลและประเมนิผลต่อไป
- การวจัิยในชนัเรยีนเพอืรว่มหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรงุพัฒนารายวชิา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธขิองนกัศกึษาในรายวชิา

4.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้ณะนกัศกึษายงัไมส่าํเร็จการศกึษา

2.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิรายละเอยีดรายวชิา (มคอ.3,4)
วา่ผลการเรยีนรูท้กํีาหนดสอดคลอ้งกบัการกระจายความรับผดิชอบตามมาตรฐานผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.2 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสูตรประเมนิขอ้สอบของแต่ละรายวชิา วา่สอดคลอ้งกบัความรับผดิชอบต่อผลการเรยีนรูห้รอืไม่
2.3 การประเมนิผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นการพจิารณาจากทปีระชมุภาควชิาหรอืคณะกรรมการทภีาควชิาแต่งตังกอ่นประกาศผลสอบ
2.4
พจิารณาจากรายงานการประเมนิผลการฝึกประสบการณ์วชิาชพีในรายวชิาฝึกภาคสนามซงึทางสถานทฝึีกประสบการณ์เป็นผูป้ระเมนิผลและรายงาน

2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละรายวชิา (มคอ.5,6)

4.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลงัจากนกัศกึษาสาํเร็จการศกึษา

ไมก่ารกําหนดกลวธิกีารทวนสอบมาตรฐานผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา ควรเนน้การทําวจัิยสัมฤทธผิลของการประกอบอาชพีของบัณฑติ
ททํีาอยา่งต่อเนืองและนําผลวจัิยทไีดย้อ้นกลับมาปรับปรงุกระบวนการการเรยีนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร
รวมทงัการประเมนิคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองคก์รระดับสากล โดยการวจัิยอาจจะดําเนินการดังตัวอยา่งต่อไปนี
(1) ภาวะการมงีานทําของบัณฑติ โดยการประเมนิจากบัณฑติแต่ละรุน่ทจีบการศกึษาในดา้นของระยะเวลาในการหางานทํา
ความเห็นต่อความรู ้ความสามารถ ความมนัใจของบัณฑติใน การประกอบอาชพี 
(2) การตรวจสอบจากผูป้ระกอบการ โดยการขอเขา้สัมภาษณ์หรอืการส่งแบบสอบถาม
เพอืประเมนิความพงึพอใจในบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ทํางานในสถานประกอบการนัน ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เชน่ ปีท ี1 ปีท ี5
เป็นตน้
(3) การประเมนิตําแหน่งและหรอืความกา้วหนา้ในสายงานของบัณฑติ
(4) การประเมนิจากสถานศกึษาอนืโดยการส่งแบบสอบถาม หรอืสอบถามเมอืมโีอกาสถงึระดับความพงึพอใจในดา้นความรู ้
ความพรอ้มและสมบัตดิา้นอนื ๆ ของบัณฑติทจีบการศกึษาและเขา้ศกึษาต่อระดับทสีูงขนึในสถานศกึษานัน ๆ 
(5) การประเมนิจากบัณฑติทไีปประกอบอาชพี ในแงข่องความพรอ้มและความรูจ้ากสาขาวชิาทเีรยีน รวมทงัสาขาอนื ๆ
ทกํีาหนดในหลักสูตรทเีกยีวเนืองกบัการประกอบอาชพีของบัณฑติ รวมทงัเปิดโอกาสใหเ้สนอขอ้คดิเห็นในการปรับหลักสูตรใหด้ยีงิขนึดว้ย
(6) ความเห็นจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก ทมีาประเมนิหลักสูตรหรอืเป็นอาจารยพ์เิศษต่อความพรอ้มของนักศกึษาในการเรยีน สมบัตอินื ๆ
ทเีกยีวขอ้งกบักระบวนการเรยีนรูแ้ละการพัฒนาองคค์วามรูข้องนักศกึษา
(7) ผลงานของนักศกึษาทวีัดเป็นรปูธรรมไดม้ี

5. การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสทิธผิลของรายวชิา

- เมอืไดผ้ลการประเมนิการสอน เพอืนําขอ้มลูมาวเิคราะหห์าแนวทางปรับปรงุพัฒนาการเรยีนการสอนใหด้ยีงิขนึ โดยปรับปรงุเนือหาทสีอน
วธิกีารวัดผลและประเมนิผลต่อไป 
- การวจัิยในชนัเรยีนเพอืรว่มหาแนวทางหรอืวางแผนการปรับปรงุพัฒนารายวชิา

หมวดอนืๆ

1.การบรูณาการกระบวนการวจัิยหรอืงานสรา้งสรรคก์บักระบวนการเรยีนการสอนในรายวชิาการจัดการทางสังคม (Intergrating research process or
innovation to teaching and lerning process) 
2.การบรกิารวชิาการและใหคํ้าปรกึษาหรอืแนะนําแกช่มุชน ทอ้งถนิและสังคม
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