
 มคอ.3   

 
 

1 

(ร่าง) 

รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา                 มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
วทิยาเขต/   /                    - 

 

หมวดที ่1                 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
            GESO103  พลวตัสังคมไทย (  Dynamics of Thai  Society ) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3(3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
อาจารยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูส้อนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  โดยมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์  และ

ไดรั้บการอบรมดา้นการสอนหมวดวชิาศึกษาทัว่ไปแลว้ 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

ระดบัปริญญาตรี  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน  

มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 
9. วนัทีจั่ดท ารายละเอยีดของรายวชิา หรือวันที่มีการปรับปรุงคร้ังล่าสุด 

วนัท่ี 26 มกราคม 2554 
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หมวดที ่ 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
      เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัววิฒันาการสังคมและวฒันธรรมไทย    แนวคิดเก่ียวกบัการ 

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมไทย   วิเคราะห์แนวทางการพฒันาสังคมไทย   แนวทางการปรับตวัของ

สังคมไทย    ยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการพฒันาและการด าเนินชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของ

โลกบนพื้นฐานวฒันธรรมชุมชน  หรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปัญญาไทย  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
           2.1  เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจเก่ียวกบัววิฒันาการสังคมและวฒันธรรมไทย 

       2.2  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบักระแสการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ

วฒันธรรมไทย 

       2.3  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจและสามารถวิเคราะห์แนวความคิดท่ีใชใ้นการพฒันาสังคมไทย 

และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงของสังคมไทย 

        2.4  เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้  ความเขา้ใจ  และสามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการพฒันาและ

การด าเนินชีวติท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกบนพื้นฐานของวฒันธรรมชุมชนของไทย 

        2.5  เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตวัให้เข้ากบัสังคมไทยในยุคโลกาภิวตัน์  และเลือกแนวทางในการ

ด าเนินชีวติไดอ้ยา่งเป็นสุขอยา่งย ัง่ยนืในสังคมปัจจุบนั 

 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
              ศึกษาวิวฒันาการสังคมและวฒันธรรมไทย    แนวคิดเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม
ไทย   วิเคราะห์แนวทางการพฒันาสังคมไทย   แนวทางการปรับตวัของสังคมไทย    ยุทธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการ
พฒันาและการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกบนพื้นฐานวฒันธรรมชุมชน  หรือ
เศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปัญญาไทย  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 Study the Thai social and culture evolution,ways of thinking according to the Thai social and culture 
change,analyze the ways of Thai social development, ways of the Thai social adaptation,alternative strategies for 
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developing and the way of living that follows the change of the world based on social culture,sustainable 
economy or Thai intellects for the sustainable development. 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/ง น 

    น  /      ง น 
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง ตามความตอ้งการ ของ
นกัศึกษา 

ไม่มี 90 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2 ชัว่โมง (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 

หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1   คุณธรรม  จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
 พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมและจริยธรรมในประเด็นต่างๆ  ดงัต่อไปน้ี 

 1.1.1  ตระหนกัในคุณค่าของวฒันธรรมและประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย 

1.1.2  ตระหนกัในคุณค่าและยอมรับในภูมิปัญญาของไทย 

1.1.3  มีวนิยั ตรงต่อเวลา  และมีความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 

1.1.4  เคารพต่อกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ  ของสังคม 

1.1.5  มีความภาคภูมิใจในสังคม  ประเทศชาติ  และประพฤติตนในทางท่ีจะสร้างเกียรติและศกัด์ิศรี  แก่

ประเทศชาติ 

 1.2   วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้  
 1.2.1  การบรรยาย  

 1.2.2  การอภิปรายในชั้นเรียน  และการอภิปรายกลุ่ม 

 1.2.3  การท าแบบฝึกหดั 

 1.2.4  การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

 1.2.5  การแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม 
 



 มคอ.3   

 
 

4 

 1.3   วธีิการประเมินผล  
1.3.1  ประเมินผลจากการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ  เช่น  แบบฝึกหดั/ทดสอบยอ่ย   

การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค 

 1.3.2  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

 1.3.3  ประเมินผลจากการท ารายงาน และงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

2. ความรู้ 

 2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ  
 ผูเ้รียนทราบถึงวิวฒันาการสังคมและวฒันธรรมไทย แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบักระแสการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรมไทย   วิเคราะห์แนวความคิดท่ีใช้ในการพฒันาสังคมไทย   แนวโน้มการเปล่ียนแปลงของ

สังคมไทย    ยทุธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการพฒันาและเป็นแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาและการด าเนินชีวิตท่ี

สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลกบนพื้นฐานวฒันธรรมชุมชน  หรือเศรษฐกิจพอเพียงหรือภูมิปัญญา

ไทย  เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

2.2 วธีิการสอน 
 บรรยาย  อภิปรายในชั้นเรียน  อภิปรายกลุ่ม  ท าแบบฝึกหดั  ท ารายงาน  ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองแบ่งกลุ่ม

ท ากิจกรรม  วเิคราะห์ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนในสังคมเพื่อน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม 

  2.3 วธีิการประเมินผล 
2.3.1  ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และปลายภาค 

 2.3.2  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน  การคน้หาขอ้มูล 
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3. ทกัษะทางปัญญา 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 
 พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ  มีการวเิคราะห์ผา่น  สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคม 

 3.2 วธีิการสอน 
 3.2.1  บรรยาย  ยกตวัอยา่งสถานการณ์  แบ่งกลุ่มร่วมกนัคิด  วเิคราะห์สถานการณ์ดงักล่าว  

 3.2.2  มอบหมายงาน  ใหศึ้กษาคน้ควา้เพิ่มเติม 

 3.3 วธีิการประเมินผล  
3.3.1  ทดสอบยอ่ย  สอบกลางภาค  และปลายภาค 

 3.3.2  ประเมินจากการน าเสนอรายงาน  การคน้หาขอ้มูล 
 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
 4.1.1  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

 4.1.2  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

 4.1.3  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตามก าหนดเวลา 

4.2. วธีิการสอน 
 4.2.1  จดักลุ่มท ากิจกรรม 

 4.2.2  มอบหมายรายงานกลุ่ม  และรายบุคคล 

 4.2.3  น าเสนอรายงาน 

4.3. วธีิการประเมินผล 
4.3.1  ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ 

4.3.2  ประเมินจากรายงานการศึกษาดว้ยตนเอง 

 

 

 



 มคอ.3   

 
 

6 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 
5.1.1  พฒันาทกัษะในการส่ือสาร  ทั้งการพูด  การฟัง  การเขียน  โดยการท ารายงาน และน าเสนอในชั้น

เรียน 

5.1.2  พฒันาทกัษะในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 

5.1.3  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต 

5.1.4  ทกัษะในการน าเสนอรายงาน  โดยใชรู้ปแบบ  เคร่ืองมือ  และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2. วธีิการสอน 
 5.2.1 มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  จากเวบ็ไซต ์ ส่ือการสอน  e-Learning และท ารายงาน  
โดยเนน้การน าตวัเลข หรือมีสถิติอา้งอิง  จากแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
 5.2.2 น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.3. วธีิการประเมินผล 
 5.3.1 ประเมินจากรายงาน  และรูปแบบการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
 5.3.2 ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมนิผล  

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

1-2 ววิฒันาการและลกัษณะทัว่ไปของ

สังคมไทย 

1. ววิฒันาการของสังคมไทย 

2.  ลกัษณะทัว่ไปของสังคมไทย 

6 กจิกรรม 

-  บรรยาย  

- อภิปรายร่วมกนัระหวา่งอาจารย์

และนกัศึกษา 

-  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการสอน  

  PowerPoint 

 วดิีทศัน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

3-4 พืน้ฐานวฒันธรรมและประเพณไีทย 

1. วฒันธรรมไทย 

 1.1   ความหมายของวฒันธรรม 

 1.2   เน้ือหาของวฒันธรรม 

 1.3   องคป์ระกอบของวฒันธรรม 

 1.4   ความส าคญัของ วฒันธรรม 

 1.5   ประเภทของวฒันธรรม 

 1.6    อิทธิพลของวฒันธรรมต่างชาติท่ี

มีต่อวฒันธรรมไทย 

 1.7    เอกลกัษณ์ของวฒันธรรมไทย 

2.  ประเพณไีทย 

 2.1  ความหมายของประเพณี 

 2.2   เน้ือหาและความส าคญัของ

ประเพณี 

 2.3   ประเภทของประเพณี 

 2.4   ประเพณีส าคญัของไทย 

3.  การธ ารงส่งเสริมวฒันธรรมและ

 ประเพณไีทย 

 3.1  ปัญหาทางดา้นวฒันธรรม 

 3.2  แนวทางการธ ารงส่งเสริม

วฒันธรรมและประเพณีไทย 

  

6 กจิกรรม 

-  บรรยาย  

-  มอบหมายงานเก่ียวกบั

วฒันธรรมและประเพณีท่ี

น่าสนใจ 

-  อภิปรายร่วมกนัเก่ียวกบั

ประเด็น ปัญหาทางวฒันธรรม

และประเพณี 

-  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการสอน  

  PowerPoint   

    วดิีทศัน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

5-7 แนวคิดเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางสังคม

และวฒันธรรม  

1.   ความหมาย ความส าคญัของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 

2.   ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม 

3.    ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมและวฒันธรรม 

3 

 

 

 

 

 

กจิกรรม 

- บรรยาย 

- อภิปราย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- คน้ควา้จากเอกสาร/หนงัสือ/

คอมพิวเตอร์/ อ่ืน ๆ 

 

8 สอบกลางภาคเรียน 2   

9 วเิคราะห์แนวทางการพฒันาสังคมไทย 

1. การพฒันากระแสการพฒันาหลกั   

2.  การพฒันากระแสการพฒันาทางเลือก 

3.   การพฒันาประเทศไทยตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 1-10 

 

3 กจิกรรม 

- บรรยาย 

- อภิปราย/แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- คน้ควา้จากเอกสาร/หนงัสือ/

คอมพิวเตอร์ 

- ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

 

10-11 ภูมิปัญญาไทย 

1.  ความหมายและลกัษณะของภูมิ    

ปัญญาระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน 

2.  ความส าคญัของภูมิปัญญาไทย 

3.  ความสัมพนัธ์ของภูมิปัญญาไทย 

4.  สาขาของภูมิปัญญาไทย 

5.  การผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   กบั

ภูมิปัญญาสากล 

6 กจิกรรม 

-  บรรยาย 

-  อภิปราย และวเิคราะห์เก่ียวกบั

การน าเอาภูมิปัญญาไทยมาใชใ้น

การแกไ้ขและพฒันาสังคม 

-  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการสอน  

 PowerPoint , Internet 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

12-14 เศรษฐกจิชุมชนเพือ่การพึง่ตนเอง 

1.   พื้นฐานเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง  

2.   แนวคิดเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชนและ

แนววฒันธรรมชุมชน 

      2.1  แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 

      2.2  แนวคิดวฒันธรรมชุมชน 

3.   เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ 

      3.1  เศรษฐกิจพอเพียง 

      3.2  ทฤษฎีใหม่ 

       3.3  ความสัมพนัธ์เศรษฐกิจพอเพียง

กบัทฤษฎีใหม ่

 

9 กจิกรรม 

- บรรยายสรุปสาระส าคญัของ

เศรษฐกิจชุมชน 

-  ศึกษาดูงานนอกสถานท่ีรับฟัง 

การบรรยายสรุป 

-  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน

ประเด็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดไ้ป

ศึกษาดูงาน 

-  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการสอน  

 PowerPoint 

 วดิีทศัน์ 

 

15-16 ยุทธศาสตร์ทางเลอืกเพือ่การพฒันา 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโดยใชค้นเป็น

ศูนยก์ลาง 

2.  ยทุธศาสตร์การพฒันาโดยการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ชุมชน 

3.  ยทุธศาสตร์การพฒันาเพื่อการ

พึ่งตนเอง 

4.  ยทุธศาสตร์การพฒันาความย ัง่ยนื                                                                                                                                                                                              

 

6 

กจิกรรม 

- บรรยายสรุปสาระส าคญัของ

ยทุธศาสตร์ทางเลือกเพื่อการ

พฒันา 

-  อภิปรายร่วมกนัในชั้นเรียน

ประเด็นเก่ียวกบัเน้ือหาท่ีไดไ้ป

ศึกษาดูงาน 

-  ท าแบบฝึกหดัทา้ยบท 

ส่ือการสอน  

 PowerPoint 

 วดิีทศัน์ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

ผู้สอน 

17 สอบปลายภาคเรียน 2   

 

 2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ท่ี 

ผลการ 
เรียนรู้ 

วธีิการประเมิน 
สัปดาห์ท่ี 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ      
ประเมินผล 

1 1.1   1.2  1.3 ทดสอบยอ่ย 

สอบกลางภาคเรียน 

ทดสอบยอ่ยคร้ังท่ี 2 

สอบปลายภาคเรียน 

3 
8 

12 
17 

5 % 
20 % 
5 % 

30 % 

2 3.1  4.1  5.1 วเิคราะห์กรณีศึกษา คน้ควา้  

การน าเสนอรายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามท่ีมอบหมาย 

ตลอดภาค
การศึกษา 

30 % 

3 1.1  4.1  5.1 การเขา้ชั้นเรียน  การมีส่วนร่วม 

อภิปราย เสนอความคิดเห็นใน

ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 % 

 
 

 

 

 



 มคอ.3   

 
 

11 

หมวดที ่6                      น     น 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
 เอกสารประกอบการสอนรายวชิา   
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ  
 ไม่มี 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
โกศล  วงศส์วรรค ์สุธีลา  ตุลยะเสถียร และสถิต  วงศส์วรรค์. ปัญหาสังคม. กรุงเทพฯ : รวมสาสน์ จ ากดั, 2537. 

คณะกรรมการจดัท าหนงัสือวถีิไทย สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่. วถิีไทย. เชียงใหม่: หจก.เชียงใหม่        

 โรงพิมพแ์สงศิลป์, 2543. 

คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านกังาน. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 

ฉบับที ่10. กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549. 

คณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. สังคมและ

 วฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547. 

โครงการพฒันาส่ือการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยตนเองของนกัศึกษา. วถิีไทย. กรุงเทพฯ :  เธิร์ดเวฟ เอด็

ดูเคชัน่, 2542. 

จรัส  สุวรรณเวลา. จุดบอดบนทางสู่ธรรมาภิบาล บทบาทของบอร์ดองค์การมหาชน. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2546. 

ชยัอนนัต ์ สมุทวณิช. ทฤษฎีใหม่ : มิติทีย่ิง่ใหญ่ทางความคิด. กรุงเทพฯ:สถาบนันโยบายศึกษา,  2541. 

ณรงค ์ วนัดี. พืน้ฐานวฒันธรรมไทย. เชียงใหม่:สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่, 2542. 

ณรงค ์ เส็งประชา. วถิีไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2544. 

นารี  จนัพินิจ. สังคมวิทยาชนบทและเมือง. เชียงใหม่ : สถาบนัราชภฏัเชียงใหม่, 2542. 

นิเทศ  ตินณะกุล. การเปลีย่นแปลงทางสังคมและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2546. 

ประพนัธ์  ธรรมไชย. ระบบเศรษฐกจิไทยและการสหกรณ์. เชียงใหม่:วทิยาลยัครูเชียงใหม่, 2537. 

ประเวศ  วะสี. ประชาคมต าบล ยุทธศาสตร์เพือ่เศรษฐกจิพอเพยีง ศีลธรรมและสุขภาพ. กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพม์ติ

ชน, 2541. 
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ปิยบุตร  หล่อไกรเลิศ. เศรษฐกจิพอเพยีง. กรุงเทพฯ : เอเชียแปซิฟิคส์ พร้ินต้ิง, 2546. 

ปรีชา  เป่ียมพงศส์านต ์และคณะ. วธีิศึกษาสังคมไทย : วถิีใหม่แห่งการพฒันา. กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมองคก์ร

พฒันาเอกชนไทย, 2535. 

ยศ  สันตสมบติั. มนุษย์กบัวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2544. 

ลิขิต  ธีรเวคิน. การเมืองการปกครองของไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2545. 

วโิรจน์  เอ่ียมเจริญ. ภูมิศาสตร์กายภาพประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฏัพระนคร, 2541. 

วรวธุ  สุวรรณฤทธ์ิ. วถิีไทย. กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์, 2547. 

สุนทร  กุลวฒันวรพงศ.์ เศรษฐกจิพอเพยีง – ทฤษฎใีหม่. กรุงเทพฯ : สุวริียาสาสน์, 2544. 

เสรี  พงศพ์ิศ (บรรณาธิการ). ภูมิปัญญาชาวบ้านกบัการพัฒนาชนบท เล่มที ่1, 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พร้ินต้ิงกรุ๊ฟ 

จ ากดั, 2536.  

ไสว  บุญมา. เศรษฐกจิพอเพียง : ภูมิปัญญาชาติไทย. กรุงเทพฯ : พ.ีอี.ลีฟวิง่, 2536. 

อู่แกว้  ประกอบไวทยกิจ บีเวอร์. มนุษย์ – ระบบนิเวศ และสภาพนิเวศในประเทศไทย. กรุงเทพฯ :  โรงพิมพไ์ทย

วฒันาพาณิช จ ากดั, 2543. 

เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา เช่น wikipedia www.cmoi.go.th www.nesdb.go.th ฯลฯ  

 
 
 
 

หมวดที ่7 การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
                การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ีท่ีจัดท าโดยนักศึกษา  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษา  ไดด้งัน้ี 

        1.1  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน 

        1.2  การอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นภายในชั้นเรียน 

        1.3   แบบประเมินผูส้อน  และแบบประเมินรายวชิา 
 

http://www.cmoi.go.th/
http://www.nesdb.go.th/
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
           ในการเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอน ไดมี้กลยทุธ์ ดงัน้ี 

         2.1  การสังเกตความสนใจและพฤติกรรมของนกัศึกษาในระหวา่งการสอน 

         2.2  ผลการเรียนของนกัศึกษา 

         2.3  การทดสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 

3. การปรับปรุงการสอน 
            หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจดักิจกรรมในการระดม

สมองและหาขอ้มูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน  ดงัน้ี 

          3.1  สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

          3.2  การวจิยัในและนอกชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
                     ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจากการ

เรียนรู้ในรายวชิา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอ่ย และหลงัการออกผลการเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวชิาไดด้งัน้ี 

 4.1  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา โดยตรวจสอบ

ขอ้สอบ  รายงาน  วธีิการให้คะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
                  จากผลการประเมินและตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิ  ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมี้การวางแผนการปรับปรุง

การสอนและรายละเอียดวิชาเพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึน ดงัน้ี 

             5.1  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3  ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 

             5.2  เปล่ียนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน  เพื่อใหน้กัศึกษาไดมุ้มมองในการประยกุตใ์ชค้วามรู้ 

กบัปัญหาต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
 

 
 
 
 

 


