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   รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา1      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา1  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 -คณะศึกษาศาสตร์   สาขาวิชา การสอนภาษาอังกฤษ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา1 
 GE1001   ชื่อรายวิชา        (ไทย)        มนุษย์กับสังคม  
       (อังกฤษ)   Man and Society 
2. จ านวนหน่วยกิต1 
                      3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา1 
        สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์  รัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง  
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มนุษยศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  หมวดการศึกษาทั่วไป  
รายวิชาบังคับ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน1 
      นายสุทิน เลิศสพุง  ศน.บ.(สังคมวิทยา) M.A.(sociology) 
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน1 
       ภาคการศึกษาท่ี 1/2558  ชั้นศึกษาศาสตรบัณทิตปีที่ 1   ภาคปกต ิ

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 1           -ไม่มี 

8. สถานที่เรียน1 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด1 
     1 มิถุนายน 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย    วิทยาเขตศรีล้านช้าง                                                       มคอ.3  

2 
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา1 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับพฤตกิรรมของมนุษย์กับสังคม 
1.2 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 1.3 เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวโครงสร้างทางสังคม 
1.4 เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจในสังคมและการแก้ปัญหาสังคม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา1 
 เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามคีวามรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์  ว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง  พัฒนาและเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างไร  

ความเป็นของมนุษย์อิทธิพลที่ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ศิลปะ  วัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น  ตลอดจนถึงการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม 
 

 
 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา1 

 ศึกษาพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ศึกษาโครงสร้างการ เปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการ
ของสังคม กลไกท างาน และความสัมพันธ์ของกระบวนการปกครอง กฎหมาย และเศรษฐกิจ ตลอดจนอิทธิพลจากต่างประเทศท่ี
มีผลกระทบต่อระบบทั้งสาม ศึกษาบทบาทของ สื่อมวลชนในสังคม การเปลี่ยนแปลงประชากรและปัญหาที่เกิดจากการเพ่ิม
ประชากร การวิจัยปัญหาทาง สังคมศาสตร์และผลการวิจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ และศึกษาปัญหาสังคมไทยในปัจจุบันที่
ส าคัญ เพ่ือให้เข้าใจปัญหาและมองเห็นความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ ที่มีต่อปัญหานั้น  

To study behavior and relation of human beings living together as society, structure of social change 
and evolution, working mechanism and relation of administrative process, law and economy as well as the 
influence from foreign countries and impact on three systems, roles of social media, population change and 
problems arising from increasing population, social problem research and results of research on the country 
development and Thai social problems at present in order to understand problems and find the relation of 
various factors towards those problems. 

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

หน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/ 
งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

สอนเสริม 

 
3(3-0-6) 

บรรยาย  48 
ชั่วโมงต่อ
ภาค
การศึกษา 

- - ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล1 
   อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ  1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะราย/กลุ่มที่
ต้องการ)  
รายวิชา อาจารย์ผู้สอน วัน เวลา ที่ให้

ค าปรึกษา 
สถานที่หรือ
หมายเลขห้อง 

หมายเลข
โทรศัพท์ของ
อาจารย์ 

E-mail ของ
อาจารย์ผู้สอน 

จ านวนชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ที่ให้
ค าปรึกษา 

มนุษย์กับสังคม นายสุทิน    
เลิศสพุง 

จันทร์ 
08.30-11.30 น 
 
 
 

ห้อง 323 
อาคาร     90 
ปีหลวงปู่ศรี
จันทร์  
  

087-2277636 SUTIN 
@mail. com 

3 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

    
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม  จริยธรรม  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาใน
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
อาชีพ 

 
 

 

o มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม  
 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

o มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

  
2. ความรู้1 
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

o มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา
สังคมสงเคราะห์ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 
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- มีทักษะและประสบการณ์การ
เรียนรู้ในสาขาวิชาสังคม
สงเคราะห์ สามารถปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ต่างๆได้ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

- 
 
 
 

มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัย
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาและ
การต่อยอดองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 
 

- ตระหนักศึกษาในธรรมเนียม
ปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

-บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 
 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

- มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา   

  
3. ทักษะทางปัญญา       
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- สามารถค้นหา ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาความรู้ และการแก้ปัญหา
ทางอาชีพได้อย่างสร้างสรรค์ 

  

- สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม
สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนใน การ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

o สามารถวางแผนการท างานและ
การบริหารจัดการงานได้ 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพื้นฐานของ ตนเองและของ
กลุ่ม  

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 
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- ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม สามารถท างาน ร่วมกับ
ผู้อื่นไดดี้ 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
การดูงานและการสัมมนา/เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และ
ตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษาจากการท างาน 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

- มีความสามารถในการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์หรือ กระบวนการวิจัย
ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวันและในการ
ปฏิบัติงานได้ 

  

- มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การ แสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อ ประโยชน์ใน
การศึกษาได้ 

  

- มีความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการ
สื่อสาร การแสวงหา ความรู้ด้วย
ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผล
ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 มนุษย์ กับ สังคม 3 
-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน เลศิสพุง 

    2 สาเหตุที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม 
 

 
 
3 

-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นที่สงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

3 วัฒนธรรมและประเพณีไทย 3 
-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

 
 

4 

 
 

เอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทย 

 
 
    3 

-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

5 
บทบาทของวัดและพระสงฆ์ใน
สังคมไทย 

3 
-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

 
 

 6 

 
 
ความส าคัญของวัฒนธรรม 

 
 

    3 

-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

7 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 

    3 -สรุปการไปศึกษาดูงาน 
-นักศึกษาเขียนรายงานการไปศึกษาดูงาน 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

8 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

    3 -สรุปการไปศึกษาดูงาน 
-นักศึกษาเขียนรายงานการไปศึกษาดูงาน 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

9 ประเพณี     3 -บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

10 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่น
ฐานของมนุษย์  
 

  3 -บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 
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  11 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 3 -บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

  12 ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
 

    3 -สรุปการไปศึกษาดูงาน 
-นักศึกษาเขียนรายงานการไปศึกษาดูงาน 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

  13 สังคมในอนาคต 3 
-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

  14 ปัญหาของสังคมไทย  
 3 

-บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

     15 การแก้ปัญหาของสังคมไทย      3 -บรรยายโดยใช้ Power point และ
เอกสารประกอบการสอน 
-ซักถามประเด็นสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

     16 สรุปการสอน 3 
-สรุปชั่วโมงท่ี 1 -15   
-สอบถามข้อสงสัย 

นายสุทิน  เลิศสพุง 

 สอบปลายภาค 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม  จริยธรรม 

สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 
ประเมิน 

สัดส่วน
ของ

ประเมินผล 

- มีจิตส านึกและตระหนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางอาชีพ 

   
 
 

30 
• มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 
-พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

• มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิ 
ใจในท้องถิ่น สถาบัน และ
ประเทศชาติ 

 ตลอดภาค
การศึกษา 

2. ความรู้ 
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชา 

 
 

  
 
 - มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้   
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ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ 
สามารถปฏิบัติงานในสถานการณ์
ต่างๆได้ 

  
 

- 
 

 
มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการ
ใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่
เกีย่วข้องกับการแก้ไขปัญหาและการ
ต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชา 

 
 
 

 
 

- ตระหนักศึกษาในธรรมเนียมปฏิบัติ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

 
 

  

• มีความรู้ด้านพระพุทธศาสนา -พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับ
มอบหมายตามขอบเขตท่ีให้และตรงเวลา 
-ประเมินผลการศึกษา 

ตลอดภาค
การศึกษา 

60 

3. ทักษะทางปัญญา      
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- สามารถค้นหา ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการพัฒนา
ความรู้ และการแก้ปัญหาทางอาชีพ
ได้อย่างสร้างสรรค์ 

      
 
 
 
     10 - สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่ม

สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และ
ประสบการณ์ของตนใน การ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

  

• สามารถวางแผนการท างานและการ
บริหารจัดการงานได้ 
 

บรรยายพร้อมยกตัวอย่างเกี่ยวกับการดูงาน
และการสัมมนา/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

ตลอดภาค
การศึกษา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วน
ของ

ประเมินผล 

- มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พ้ืนฐานของ ตนเองและของกลุ่ม 

   
 
 
 - ตระหนักศึกษาในความแตกต่าง   
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หลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม 
สามารถท างาน ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 

- มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง 

  

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สถานะ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ 

ประเมิน 
สัดส่วนของ
ประเมินผล 

- - - - - 
 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก+ 
เอกสารประกอบการบรรยาย พระมหาสนอง  ปัจโจปการี.มนุษย์กับสังคม,กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2553. 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ1 
สุภัตรา  สุภาพ.มนุษย์กับสงคม. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.2536. 
Edited Oct 11,2012 by Kannikar Polpim 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
Phra Dr.Anil Sakya 
          www.wikipedia.org 

www.answers.com 
www.teenee.com 
www.bloggang.com 
www.baanjomyut.com 
guru.google.co.th 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
   -เอกสารมนุษย์กับสังคม เอนก มูลมา สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วิทยาเขตอีสาน 

 
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความคิดเห็นจากนักศึกษา 
ได้ดังนี้ 
 -การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
          -แบบประเมินผู้สอนแบบฝึกปฏิบัติ 

http://www.wikipedia.org/
http://www.answers.com/
http://www.teenee.com/
http://www.bloggang.com/
http://www.baanjomyut.com/
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
    ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดังนี้ 
          -ผลการเรียนของนักศึกษา และการศึกษาดูงาน 
3. การปรับปรุงการสอน 
     หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จงึมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมองหาข้อมูลในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก
การสอบถามนักศึกษา   

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
     จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียด
วิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
       -ปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4  
       -เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงเพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการ
สร้างสรรค์งานวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 


