
มคอ. . 

รายละเอยีดของรายวชิา 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกาํแพงแสน 

โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร์   คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   

 

 

หมวดที   ลกัษณะและข้อมูลทัวไปของรายวชิา 

 

      1.รหัสวชิา........ 01450101  ..........   ชือรายวชิา   (ไทย)     สงัคมไทยในโลกปัจจุบนั 

      (องักฤษ)   Thai Society in Today’s World    

 

2.จาํนวนหน่วยกติ           ...... 3( - ).....  หน่วยกติ 

3.หลกัสูตร   ........................... 

   ประเภทของรายวชิา   

  วิชาศึกษาทวัไป ...............................................   

 วิชาเลือกเสรี ............................................... 

    

4.อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

- อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา  .....อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง................... ................................................ 

- อาจารยผ์ูส้อน   ......อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง………...............................................………………… 

- อาจารยผ์ูร่้วมสอน  ......นายวิทยา  จ่าทอง  (วิทยากรพิเศษ).............................................................. 

- อาจารยพิ์เศษ  .............วิทยากรพิเศษ................................................................................................ 

 

5.ภาคการศึกษา   ต้น  

   ชันปีทีเรียน      1-4    

 

6.รายวชิาทีต้องเรียนมาก่อน (Pre – requisite) (ถา้มี)  ..............................ไม่มี........................................... ..... 

 

7.รายวชิาทีต้องเรียนพร้อมกนั (Co – requisite) (ถา้มี)  ............................ไม่มี................................... .............. 

 

8.สถานทีเรียน  ...................มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาํแพงแสน.................................................... 

 

9.วนัทีจดัทํา หรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครังล่าสุด (ระบุ) วนัที  ....16....  เดือน  ....พ.ย......  พ.ศ. 2555 

 



หมวดวชิาที   จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

 

1.จุดมุ่งหมายของรายวชิา/กระบวนวชิา 

1.  เพือเสริมสร้างความรู้และความเขา้ใจเกียวกบัสงัคมไทยในโลกปัจจุบนัในบริบททางภูมิศาสตร์     

      ประวติัศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สงัคมวิทยา และจิตวิทยา  

 1.2 เพือใหผู้เ้รียนสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการทาํความเขา้ใจประเด็นทางสงัคมในชีวิตประจาํวนั 

 

. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

            ......................................................................................................................................................................... 

 

หมวดที   ลกัษณะและการดําเนินการ 

1.คาํอธบิายรายวชิา 

การประยกุตส์งัคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษยแ์ละปัจจยัทีมีผลต่อความสมัพนัธท์างสงัคม  

ทรัพยากรและสิงแวดลอ้ม การเปลียนแปลงทางสงัคม ระบบการเมืองและพลวตัรทางสงัคมในสงัคมไทย กฎหมาย

และความสมัพนัธท์างสงัคม เสถียรภาพทางสงัคม และการปรับตวัของสงัคมไทยในโลกปัจจุบนั 

Application of social sciences to explain human behavior, and factors affecting the social relations. 

Resource and environment, social changes, political rustler, and social dynamic in Thai society. Law and social 

relations social stability and adaptation of Thai society in today’s world. 

 

2.จาํนวนชัวโมงทใีช้ต่อภาคการศึกษา 

    บรรยาย      ..........45.............ชวัโมง  

 สอนเสริม    .......................... ชวัโมง  

ฝึกปฏิบติัภาคสนาม     .......................... ชวัโมง 

  ฝึกปฏิบติัการฝึกงาน    .......................... ชวัโมง      

การศึกษาดว้ยตนเอง    .......................... ชวัโมง    

 

3.อาจารย์ให้คาํปรึกษา และแนะนาํทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลเกยีวกบัรายวชิาทีสอน 

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํในชนัเรียน   

การใหค้าํปรึกษาและแนะนาํนอกชนัเรียน 

 

 

 

 

 



 

 

 

หมวดที    การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

1. การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา/สอดคล้อง    ด้าน  ทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคญั 

มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละดา้น มีดงันี 

1.ดา้นคุณธรรม จริยธรรมทีตอ้งพฒันา 

2.ดา้นความรู้ทีตอ้งไดรั้บ 

3.ดา้นทกัษะทางปัญญาทีตอ้งพฒันา 

4.ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

5.ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีตอ้งพฒันา 

 

หมวดที    แผนการสอนและการประเมนิผล 

 

1. แผนการสอน 

   

บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน    

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

1 บทนาํ ความรู้ทวัไปเกียวกบัสงัคมไทย 

 

3 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มไทย 6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

3 กฎหมายกบัสงัคมไทย 6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

และวิทยากรพิเศษ 

4 โลกาภิวฒันก์บัสงัคมไทย 6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

5 พลวตัการเมืองไทย 6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

6 สมดุลทางสงัคม 

 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

7 การปรับตวัของสงัคมไทยและคนไทย 

 

6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน 

ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 

และวิทยากรพิเศษ 

8 บทสรุป และขอ้ทา้ทายทีกาํลงัอยูใ่น 6 ชวัโมง บรรยายพร้อมสือการสอน อ.ดร.โชติมา  แกว้กอง 



บทท ี หัวข้อ จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน    

และสือทใีช้ 

ผู้สอน 

ความสนใจของสงัคมไทย ซกัถามและอภิปรายกลุ่ม 

  

รวม                                  45 ชวัโมง 

  

2.แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

  

กจิกรรม

ที 

ผลการเรียนรู้ วธิีการประเมนิ สัปดาห์ท ี

ประเมนิ 

สัดส่วนของ 

การประเมนิผล 

 

 คะแนนสอบ     

สอบกลางภาค    

สอบปลายภาค    

 

 

คะแนนเกบ็     

การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอยา่งและ

อภิปรายในชนั   

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองและการนาํเสนอ

หนา้ชนัเรียน    

          -รายงานกลุ่มและนาํเสนอ  

-รายงานเดียว   

-ความตงัใจและการมีส่วนร่วมในการ

เรียนการสอน   

     รวม                   

 

  

2 % 

20% 

 

 

 

 

15% 

 

 

25% 

15% 

5% 

 

100% 

 

  

หมวดที    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

. ตาํราและเอกสารหลกั 

.   หนงัสือบงัคบั  .....ไม่มี ... 

  .   ตาํรา/เอกสารประกอบการบรรยายรายวิชาทีอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูเ้ขียน :   

 เอกสารประกอบการสอนวิชา 01450101  สงัคมไทยในโลกปัจจุบนั (Thai Society in Today’s World) 

 



 

 

 

 

 

. เอกสารและข้อมูลสําคญั 

1.1 หนงัสืออ่านเพิมเติม 

    ดารณี  ถวิลพิพฒัน์กุล.  กระบวนการเป็นเมืองกบัการเปลียนแปลงทางสังคมในประเทศกาํลงัพฒันา.    

                   กรุงเทพมหานคร  :  สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539. 

    นิรมล  สุธรรมกิจ.  สังคมกบัเศรษฐกิจ  กรณีประเทศไทย (พ.ศ. - ). กรุงเทพมหานคร  :  

                 สาํนกัพิมพม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, . 

     ปรีชา   เปียมพงศส์านต.์   วิถีใหม่แห่งการพฒันา :  วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.    กรุงเทพมหานคร  :   

                 สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

    รพีพรรณ  สุวรรณณัฐโชติ. สังคมวิทยา. สงขลา : โรงพิมพไ์ทยนาํ, . 

     ลิขิต  ธีรเวคิน.  “แนวทางในการปฏิรูปสังคมไทย.”  เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

                   กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2548. 

     วราพร  ศรีสุพรรณ.  วิถีแห่งสังคมอุตสาหกรรมและการแสวงหาทางใหม่.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์สมาธรรม,  

                    . 

     สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  5 ทศวรรษสภาพฒัน์   กรุงเทพมหานคร: 

                    สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545. 

      สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   การพฒันาทียงัยนืในบริบทไทย 

                     กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546 ก. 

      สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.   การพฒันาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

                       ปี แห่งการเปลียนแปลง   กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม 

                                     แห่งชาติ, 2546 ข. 

 

2.2 บทความวจิยั/บทความวิชาการ 

                  ปัทมาวดี  ซูซูก.ิ  “บทสรุปการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย”   ใน การสัมมนาประจาํปี เรือง 

                    “1 ปี กบัการจบัตานโยบายรัฐบาล” วนัที 23 มิถุนายน พ.ศ. 53 ณ หอ้งประชุมชนั 5   

                                    คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพิมพ,์ 2553. 

      สรรเสริญ  วงศช์ะอุ่ม.  “แนวทางการพฒันาประเทศทีมีคุณภาพ” ในสุทธิปริทศัน์ วารสารวิชาการ  

                   มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ปี    ฉบบั   พ.ค.-ส.ค. .  กรุงเทพมหานคร :  

                                    มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย,์ 2545. 

 

.   แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ  ซึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเพิมเติม 

 หอ้งสมุด ฐานขอ้มลูต่างๆ 

 วิทยานิพนธ ์/ สาระนิพนธ ์ / การศึกษาอิสระ 



 

3.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ/สือการสอน 

      เอกสารวิชาการ           

 สืออิเลก็ทรอนิกส์   

 เวบ็ไซด ์แหล่งอา้งอิงทีสาํคญัอืนๆ 

หมวดที    การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1.กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

ใชแ้บบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั และขอ้เสนอแนะของนกัศึกษา 

 

2.กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

 ผลการเรียนของนกัศึกษา 

 การสมัภาษณ์ตวัแทนนกัศึกษา 

 

3.การปรับปรุงการสอน 

 

4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธขิองนักศึกษาในรายวชิา 

 ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ 

 งานทีมอบหมาย   

   ผลการเรียนรู้แต่ละดา้น 

 

5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

ทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลรายวิชาตามขอ้เสนอแนะและผลจากการทบทวนสอบมาตรฐาน

ผลสมัฤทธิของนกัศึกษา 

 

 

--------------------------------------------------------------- 


