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คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

สารบัญ
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
คณะ/ภาควิชา : สังคมศาสตร / เศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและช่ือวิชา

พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย
(Economic and Social  Basic of Thai Government  and   politics )

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา :
ศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตรการปกครอง)  เปนวิชาบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

1) รอยตํารวจตรีบุญถม  วิสาหาญ  ศน.ม.
สถานท่ีติดตออาจารย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอชุมแพ
5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน

ภาคการศึกษา 3/2558 ชั้นปท่ี 2
6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน

ไมมี
7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน

ไมมี
8. สถานท่ีเรียน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน
9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา
1. นักศึกษาสามารถอธิบายถึงโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคมได
2.  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงความสัมพันธระหวางปจจัยเศรษฐกิจสังคมการเมืองได
3.  นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับพ้ืนฐานเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของไทยในยุคตาง ๆ ได
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4.นักศึกษามีความรูถึงความหมายของการปกครอง  สถาบันการเมือง
5.นักศึกษามีความรูเรื่องการเมืองกับวิถีชีวิตประชาชน

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1)  เพ่ือใหนักศึกษามีฐานความรูท่ีเปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร
2) เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ลักษณะโครงสรางทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีเปนพ้ืนฐานทางการเมืองของประเทศไทย ศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยเศรษฐกิจสังคมการเมือง โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และ
ระบบความคิดความเชื่อดังกลาวท่ีมีตอรูปแบบและโครงสรางทางการเมือง

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอภาคการศึกษา 48 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอภาคการศึกษา ไมมี
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 16 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

วิธีการใหคําแนะนํา
- กําหนดเปนขอตกลงกอนการเรียน โดยกําหนดหลังชั่วโมงท่ีมีการบรรยาย
- ตามความสะดวกของนักศึกษาแตละคน
- ภาคการศึกษาละ  8  ชั่วโมง
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(Ethics and Moral)

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี  มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ

1.2 มีน้ําใจ มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ เห็นแกประโยชน
สวนรวมและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน

1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย  กตัญู

เท่ียงธรรม
1.5 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจัก

กาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน

- การศึกษาดวยตนเอง
- การทํารายงานเปนกลุม
- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม  โดยการพูดคุย

1. สังเกตพฤติกรรม
2. การสัมภาษณ
3.  การประเมินตนเอง
4.  การประเมินจากเพ่ือน

2) ดานความรู (Knowledge)
2.1  มีความรอบรูอยางกวางขวาง

ในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของ
ชีวิต และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตได

- บรรยาย
- อภิปราย
- การทํางานกลุม
- การนําเสนอรายงาน

- ทดสอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบกลางภาค
- นําเสนอสรุปจากการคนควา

3)  ดานทักษะทางปญญา
(Cognitive Skills)

3.1  เปนผูใฝรู และมีความ สามารถ
ในการเรียนรูตลอดชีวิต

3.2 สามารถคิด วิเคราะห และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได

มีวิสัยทัศนและความคิด

- การทํางานกลุม
- การอภิปราย

- ทดสอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
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มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

สรางสรรค
3.3  นําความรูมาประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน และแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and

Responsibility)
4.1  มีความสามารถในการทํางาน

เปนทีม  ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได

4.2 ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน และยอมรับในความ
แตกตางหลากหลายของมนุษย

4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม
ท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ

4.4  มีความสนใจดานกีฬา และ
นันทนาการ

- กิจกรรม
- งานกลุม
- กําหนดความรับผิดชอบ

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน
- ประเมินพฤติกรรมนอก

หองเรียน
- ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานเปนกลุม

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and
Information Technology
Skills)
5.1 สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ

ความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด
อาน เขียน

- ใช Power point

- มีการนําเสนอขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต

- การนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี

- การมีสวนรวมในการ
อภิปรายดวยวิธีการอภิปราย
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มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

5.2 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.3 สามารถใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา
คนควา วิเคราะหและคัดเลือก
ขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม

- การแนะนําเทคนิคการสืบคน
ขอมูล

- การมอบหมายงานดวยการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี

- การนําเสนองานดวย
เทคโนโลยี และวาจา

6)  ดานทักษะปฏิบัติ
(Psychomotor Skill)

6.1 มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงได

ไมมี ไมมี

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห

ท่ี
หัวขอ/รายละเอียด คาบท่ี

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อท่ีใช

ผูสอน

1 แนะนํารายวิชา “พื้นฐานทาง
เศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการ
ปกครองไทย”
- ขอบเขตของวิชา

1-3 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

2 ลักษณะและโครงสรางทางเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม

4-6 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

3 ลักษณะและโครงสรางขอดีขอเสียของ
ระบบแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม

7-9 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

4 แนวทางแกไขปญหาพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ

10-12 - บรรยาย
- เขียนกระดาน

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ
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- ใชสื่อประสม
5 พ้ืนฐานทางสังคมและลักษณะระบบ

เศรษฐกิจประเทศไทย
13-15 - บรรยาย

- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

6 พ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองของ
ไทย ความสําคัญของระบบการเมือง
ระบบการปกครอง

16-18 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด คาบท่ี
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อท่ีใช

ผูสอน

7 สถาบันทางการเมืองและการปกครอง
ไทย  สถาบันกษัตริย  รัฐธรรมนูญ
สถาบันนิติบัญญัติ บริหาร  ตุลาการ

19-21 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม
- นําเสนองาน

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

8 สอบระหวางภาคการเรียน 22-24 สอบกลางภาค ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ
9 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทย พรรค

การเมือง  กลุมผลประโยขน
25-27 - บรรยาย

- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

10 พ้ืนฐานทางสังคมของไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2310-2325)

28-30 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม วิสาหาย

11 พ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองของไทย
สมัยกรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2310-2325)

31-33 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาย

12 พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของไทยสมัย
กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2394-2468)

34-36 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

13 พ้ืนฐานทางสังคมของไทยสมัย 37-39 - บรรยาย ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ
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กรุงรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2394-2468) - เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

14 พ้ืนฐานทางการเมืองการปกครองของไทย
กับวิถีชีวิตประชาชน

40-42 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

15 ทบทวน / สรุปบทเรียน 43-45 - อภิปราย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

16 - สรุปบทเรียน 46-48 - อภิปราย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

ร.ต.ต.บุญถม  วิสาหาญ

17 สอบปลายภาค
รวม 48

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
Learning
Outcome

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

2.1, 3.1
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

8
17

30
40

3.1, 5.1, 6.1 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
การอภิปราย เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

10
10

4.1, 6.1 การคนควา  /การนําเสนองาน/การรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

10

รวม 100%
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน
2. พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของการเมืองการปกครองไทย ดร.พจน  พจนพาณิชยกุล
3. การเมืองการปกครองของไทย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
เว็บไซตสําหรับการคนควาขอมูล

1. http://www.thailocaladmin.go.th กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
2. http://www.dopa.go.th กรมการปกครอง
3. http://www.parliament.go.th รัฐสภา
4. http://www.thaigov.go.th สํานักนายกรัฐมนตรี
5. http://www.ect.go.th สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา

2. การประเมินการสอน
- แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- การสังเกตการสอน
- การสัมภาษณนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
- การประชุมผูสอนเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและหาแนวทางแกไข

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การตรวจสอบโดยการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนท่ีไมใชผูสอน
- มีคณะกรรมการวิทยาเขตตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงานการสอน วิธีการใหคะแนนและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- มีการปรับปรุงรายวิชาทุกป  ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนบาง  เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู
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มคอ  3 รายละเอียดรายวิชา

รหัสวิชา SO 1002
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

(SOCAIL AND  CULTURAL CHANGE)

รายวิชาน้ีเปนสวนหน่ึงของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตรการปกครอง
หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2549

คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

สารบัญ
หมวด หนา
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หมวด 1 ขอมูลท่ัวไป 3
หมวด 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 4
หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 4
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 5
หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 10
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 13
หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 14
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รายละเอียดของรายวิชามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง
คณะ/ภาควิชา : สังคมศาสตร / เศรษฐศาสตรและรัฐศาสตร

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและช่ือวิชา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
(Socail  and   Cultural   Change)

2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา :
ศาสนศาสตรบัณฑิต  (รัฐศาสตรการปกครอง)  เปนวิชาบังคับ

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา

1) นายสุทิน เลิศสพุง
สถานท่ีติดตออาจารย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีลานชาง

5. ภาคการศึกษา/ ช้ันปท่ีเรียน
ภาคการศึกษา 2/2555 ชั้นปท่ี 1

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน
ไมมี

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน
ไมมี

8. สถานท่ีเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีลานชาง

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด :
ธันวาคม 2549

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุงหมายของรายวิชา
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1.  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงโครงสรางของสังคมและวัฒนธรรมได
2.  นักศึกษาสามารถอธิบายถึงสังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลงได
3.  นักศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1)  เพ่ือใหนักศึกษามีฐานความรูท่ีเปนรูปธรรมในการศึกษาวิชาอ่ืน ๆ ในสาขาวิชารัฐศาสตร
2)  เพ่ือใหนักศึกษาสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การเปลียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมนุษยสรางข้ึนยอม

มีการเปลียนแปลงอยูตลอดเวลา จากการศึกษาทําใหเราเขาใจถึงวิธีการหรื่อกระบวนการของสังคม กลุมคน
หรือ ผูคนท่ีมาอาศัยอยูรวมกัน  ณ บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน ม้ีความสัมพันธเกียวของกัน มีความผูก พัน พ่ึ งพา
อาศัยกัน มีความสนใจคลายๆกัน ตอมามีการติดตอกับสังคมอ่ืนๆ ท่ังทางตรงและทางออม จึงนําเอาวัฒนธรรม
อ่ืนๆมาผสมผสานปฏิบัติสืบตอจากรุนกอนถึงรุนปจจุบัน จึงมีการเปลียนแปลงเกิดข้ึน

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา
จํานวนชั่วโมงบรรยายตอภาคการศึกษา 48 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอภาคการศึกษา ไมมี
จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 16 ชั่วโมง
จํานวนชั่วโมงท่ีสอนเสริมในรายวิชา ตามความตองการของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
เปนรายบุคคล

วิธีการใหคําแนะนํา
- กําหนดเปนขอตกลงกอนการเรียน โดยกําหนดหลังชั่วโมงท่ีมีการบรรยาย
- ตามความสะดวกของนักศึกษาแตละคน
- ภาคการศึกษาละ  8  ชั่วโมง

หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล
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มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

1) ดานคุณธรรม จริ ยธรรม
(Ethics and Moral)

1.1 มีวินัยและความรับผิดชอบ
ตอหนาท่ี  มีความมุงม่ันในการ
ทํางานใหสําเร็จ

1.2 มีน้ําใจ มีจิตอาสา
จิตสาธารณะ เห็นแกประโยชน
สวนรวมและเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน

1.3 มีความพอเพียง
1.4 มีความซื่อสัตย  กตัญู

เท่ียงธรรม
1.5 สุภาพ ออนนอมถอมตน รูจัก

กาลเทศะ ใจกวาง รับฟงความ
คิดเห็นของผูอ่ืน

- การศึกษาดวยตนเอง
- การทํารายงานเปนกลุม
- สอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรม  โดยการพูดคุย

1.  สังเกตพฤติกรรม
2. การสัมภาษณ
3.  การประเมินตนเอง
4.  การประเมินจากเพ่ือน

2) ดานความรู (Knowledge)
2.1  มีความรอบรูอยางกวางขวาง

ในศาสตรท่ีเปนพ้ืนฐานของ
ชีวิต และสามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตได

- บรรยาย
- อภิปราย
- การทํางานกลุม
- การนําเสนอรายงาน

- ทดสอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบกลางภาค
- นําเสนอสรุปจากการคนควา

3)  ดานทักษะทางปญญา
(Cognitive Skills)

3.1  เปนผูใฝรู และมีความ สามารถ
ในการเรียนรูตลอดชีวิต

3.2 สามารถคิด วิเคราะห และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุ
ผลได

มีวิสัยทัศนและความคิด
สรางสรรค

3.3  นําความรูมาประยุกตใชใน

- การทํางานกลุม
- การอภิปราย

- ทดสอบยอย
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค



มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา

มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

ชีวิตประจําวัน และแกไขปญหา
ไดอยางเหมาะสม

4) ดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and

Responsibility)
4.1  มีความสามารถในการทํางาน

เปนทีม  ปรับตัวใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนได

4.2  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและ
ผูอ่ืน และยอมรับในความ
แตกตางหลากหลายของมนุษย

4.3 ตระหนักในคุณคาของศิลปะ
วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม
ท้ังของไทยและของประชาคม
นานาชาติ

4.4  มีความสนใจดานกีฬา และ
นันทนาการ

- กิจกรรม
- งานกลุม
- กําหนดความรับผิดชอบ

- ประเมินตนเอง และเพ่ือน
- ประเมินพฤติกรรมนอก

หองเรียน
- ประเมินพฤติกรรมการ

ทํางานเปนกลุม

5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and
Information Technology
Skills)
5.1 สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อ

ความหมายไดดี ท้ังการฟง พูด
อาน เขียน

5.2 สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.3 สามารถใชเทคโนโลยี

- ใช Power point

- มีการนําเสนอขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต

- การแนะนําเทคนิคการสืบคน
ขอมูล

- การนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยี

- การมีสวนรวมในการ
อภิปรายดวยวิธีการอภิปราย
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มาตรฐานการเรียนรู
และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา

วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผล

สารสนเทศในการสื่อสาร  ศึกษา
คนควา วิเคราะหและคัดเลือก
ขอมูลจากแหลงความรูตาง ๆ ได
อยางเหมาะสม

- การมอบหมายงานดวยการ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยี

- การนําเสนองานดวย
เทคโนโลยี และวาจา

6)  ดานทักษะปฏิบัติ
(Psychomotor Skill)

6.1 มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถ
แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน
ตามสภาพจริงได

ไมมี ไมมี

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห

ท่ี
หัวขอ/รายละเอียด คาบท่ี

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อท่ีใช

ผูสอน

1 แนะนํารายวิชา “การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม”
- ขอบเขตของวิชา

1-3 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

2 ความหมายของสังคมและวัฒนธรรม 4-6 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

3 สังคมและวัฒนธรรมกับการ
เปลี่ยนแปลง

7-9 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

4 สังคมและวัฒนธรรมกับการ
เปลี่ยนแปลง (ตอ)

10-12 - บรรยาย
- เขียนกระดาน

อ.สุทิน เลิศสพุง
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- ใชสื่อประสม
5 ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 13-15 - บรรยาย

- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

6 ทฤษฏีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (ตอ) 16-18 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

สัปดาห
ท่ี

หัวขอ/รายละเอียด คาบท่ี
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อท่ีใช

ผูสอน

7 - สรุปบทเรียน /นําเสนองาน 19-21 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม
- นําเสนองาน

อ.สุทิน เลิศสพุง

8 สอบระหวางภาคการเรียน 22-24 สอบกลางภาค อ.สุทิน เลิศสพุง
9 สถาบันกับการเปลี่ยนแปลง 25-27 - บรรยาย

- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

10 สถาบันกับการเปลี่ยนแปลง (ตอ) 28-30 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

11 สถาบันกับการเปลี่ยนแปลง (ตอ) 31-33 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

12 การเปลี่ยนแปลงสังคมตามแผนฯ 34-36 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

13 การเปลี่ยนแปลงสังคมตามแผนฯ (ตอ) 37-39 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง



มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา

14 การเปลี่ยนแปลงสังคมตามแผนฯ (ตอ) 40-42 - บรรยาย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

15 ทบทวน / สรุปบทเรียน 43-45 - อภิปราย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

16 - สรุปบทเรียน 46-48 - อภิปราย
- เขียนกระดาน
- ใชสื่อประสม

อ.สุทิน เลิศสพุง

17 สอบปลายภาค
รวม 48

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
Learning
Outcome

วิธีการประเมินผลนักศึกษา
สัปดาหท่ี
ประเมิน

สัดสวนของ
การประเมินผล

2.1, 3.1 ทอสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค

3
8
17

65%

3.1, 5.1, 6.1 การมีสวนรวมกิจกรรมในชั้นเรียน
การอภิปราย  เสนอความคิดเห็นในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

5%
10 %

4.1, 6.1 การคนควา /การนําเสนองาน/การรายงาน
การทํางานกลุมและผลงาน

20 %

รวม 100%

หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน
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2. เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
เว็บไซตสําหรับการคนควาขอมูล

1. http://www.thailocaladmin.go.th กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
2. http://www.dopa.go.th กรมการปกครอง
3. http://www.parliament.go.th รัฐสภา
4. http://www.thaigov.go.th สํานักนายกรัฐมนตรี
5. http://www.ect.go.th สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1.  การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสะทอนความคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา

2. การประเมินการสอน
- แบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
- การสังเกตการสอน
- การสัมภาษณนักศึกษา

3. การปรับปรุงการสอน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัย
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
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- การประชุมผูสอนเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและหาแนวทางแกไข
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา

- การตรวจสอบโดยการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืนท่ีไมใชผูสอน
- มีคณะกรรมการวิทยาเขตตรวจสอบผลการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา  โดยตรวจสอบ

ขอสอบ รายงานการสอน วิธีการใหคะแนนและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา

- มีการปรับปรุงรายวิชาทุกป  ตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอนบาง  เพ่ือใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรู


