
ประมวลการสอน (Course Syllabus) 

ภาคปลาย  ปีการศกึษา 2556 
 

1.      คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์   

 

2.   รหัสวิชา  01450101     ชือวิชา   (ไทย)  สงัคมไทยในโลกปัจจบุนั  
 หน่วยกิต 3( - )    (องักฤษ) Thai Society in Today’s World 

วิชาพืนฐาน  - 

หมู่ 700                           วนัองัคาร         เวลา  3. -16.00 น.       ห้อง  SC9-509  

 

3.   อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง  โครงการจดัตังสายวิชาสงัคมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

และวิทยากรรับเชิญ 

 

4.      การให้นิสิตเข้าพบและให้คําแนะนํานอกเวลาเรียน 

 อาจารย์ดร.โชติมา  แก้วกอง    โทร. - - -    ต่อ   

ห้องพกั  SC. -   - - -   ต่อ  

E-mail    faasctm@ku.ac.th 

เวลาให้นิสติเข้าพบ จนัทร์     8.30-12.30 น. 

 พธุ    13.00-15.00 น. 

 หรือ  ในเวลาราชการทีผู้สอนไม่ติดราชการอืน 

 

5.      จดุประสงค์ของวิชา (Course Objectives) 

.  เพือเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกียวกบัสงัคมไทยในโลกปัจจบุนัในบริบททางภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ 

รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สงัคมวิทยา และจิตวิทยา  

 .2 เพือให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทําความเข้าใจประเด็นทางสงัคมในชีวิตประจําวนั 

 

6.      คําอธิบายรายวิชา  (Course Description) 

            การประยกุต์สงัคมศาสตร์ในการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยทีมีผลต่อความสมัพันธ์ทางสงัคม ทรัพยากรและ

สงิแวดล้อม การเปลียนแปลงทางสงัคม ระบบการเมืองและพลวัตรทางสงัคมในสงัคมไทย กฎหมายและความสมัพันธ์ทาง

สงัคม เสถียรภาพทางสงัคม และการปรับตวัของสงัคมไทยในโลกปัจจบุนั 
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7.  เค้าโครงรายวิชา  (Course Outline) 

เนือหา จาํนวนชัวโมง 

              บทท ี   ความรู้ทวัไปเกียวกบัสงัคมไทย 

 

3 

              บทท ี2  ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไทย 

  

6 

              บทท ี3  กฎหมายกบัสงัคมไทย 

  

6 

              บทท ี4  โลกาภิวฒัน์กบัสงัคมไทย 

  

6 

               บทที 5  พลวตัการเมืองไทย 

  

6 

               บทที 6  สมดุลทางสงัคม 

  

6 

               บทที 7  การปรับตวัของสงัคมไทยและคนไทย 

  

6 

                บทสรุป และข้อท้าทายทีกําลงัอยู่ในความสนใจของสงัคมไทย 6 

รวม 45 

 

 

8.  วิธีสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

. การบรรยาย การซักถาม และแลกเปลยีนความคิดเห็น   

.  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

 . การมอบหมายงานรายบคุคล  แบบฝึกหดั 

. การแบ่งกลุ่มทํางานตามหัวข้อทีได้รับมอบหมาย 

 . การจดัทํารายงาน นําเสนอผลงานหน้าชนั และอภิปราย 

 . การเขียนแสดงความคิดเห็น 

 8.7การสงัเกตการณ์   

 

9.   อุปกรณ์สือการสอน 

คอมพิวเตอร์  LCD Projector  และเครืองฉายแผ่นทบึ  กระดานขาว  (White board) 

เอกสารประกอบการสอน     วิชา 01450101   สงัคมไทยในโลกปัจจบุนั    

      Thai Society in Today’s World 

กรณีศกึษา แบบฝึกหดั   

หนงัสอื  บทความ  และเอกสารสงิพิมพ์ทีเกียวข้อง    
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10.  การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน 

10.1 คะแนนสอบ         % 

 - สอบกลางภาค        % 

 - สอบปลายภาค        % 

10.2 คะแนนเก็บ        % 

 - การวิเคราะห์สถานการณ์กรณีตวัอย่างและอภิปรายในชนั   15% 

 - การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองและการนําเสนอหน้าชนัเรียน   % 

  -รายงานกลุ่มและนําเสนอ     % 

  -รายงานเดียว      % 

 - ความตงัใจและการมีสว่นร่วมในการเรียนการสอน     % 

                        รวม     % 

หมายเหตุ    

1. หากผู้ เรียนขาดเรียนต้องสง่ใบลาทีถกูต้อง  คือ  มีใบลาป่วยแนบใบรับรองแพทย์  หรือมีใบลากิจทีมีอาจารย์

ทีปรึกษาลงนามรับรองตามขนัตอน 

 2. ผู้ เรียนต้องส่งงานภายในระยะเวลาทีผู้ สอนกําหนด   ไม่รับส่งงานล่าช้า  ยกเว้นกรณีทีมีใบลาทีถูกต้อง       

ดงัรายละเอียดในข้อ 1. 

 

  11.   การประเมินผลการเรียน     การประเมินผลการเรียน  ผู้สอนใช้วิธีการตดัเกรดแบบอิงเกณฑ์  ดงันี 

เกรด A B+ B C+ C D+ D F 
ช่วงคะแนน  – 0 79 – 75 4 – 70 69 – 65 4 – 0 59 –55 4 – 0 49 –  

 

  12.  หนังสืออ่านประกอบ 

 

ดารณี  ถวิลพิพฒัน์กุล.  กระบวนการเป็นเมืองกบัการเปลยีนแปลงทางสงัคมในประเทศกําลงั    

               พฒันา.    กรุงเทพมหานคร  :  สาํนกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2539. 

 

นิรมล  สธุรรมกิจ.  สงัคมกบัเศรษฐกิจ  กรณีประเทศไทย (พ.ศ. - ). กรุงเทพมหานคร  :  

              สาํนกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, . 

 

ปรีชา   เปียมพงศ์สานต์.   วิถีใหม่แห่งการพฒันา :  วิธีวิทยาศกึษาสงัคมไทย.    กรุงเทพมหานคร  :   

              สาํนกัพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543. 

 

ปัทมาวดี  ซูซูกิ.  “บทสรุปการวิเคราะห์ช่องว่างของนโยบายเศรษฐกิจไทย”   ใน       การสมัมนาประจําปี  

                เรือง   “1 ปี กบัการจบัตานโยบายรัฐบาล”  วนัที 23 มิถนุายน พ.ศ. 53  ณ  ห้องประชมุชนั 5   

                คณะเศรษฐศาสตร์   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   กรุงเทพมหานคร : หจก. ภาพพิมพ์, 2553. 

 

รพีพรรณ  สวุรรณณัฐโชติ. สงัคมวิทยา. สงขลา : โรงพิมพ์ไทยนํา, . 
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ลขิิต  ธีรเวคิน.  “แนวทางในการปฏิรูปสงัคมไทย.”  เอกสารประกอบการสมัมนาวิชาการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์       

              กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., 2548. 

 

วราพร  ศรีสพุรรณ.  วิถีแห่งสงัคมอตุสาหกรรมและการแสวงหาทางใหม่.  กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพ์เสมาธรรม,  

              . 

 

สรรเสริญ  วงศ์ชะอุ่ม.  “แนวทางการพฒันาประเทศทีมีคณุภาพ”  ในสทุธิปริทัศน์  วารสารวิชาการ  

              มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์  ปี    ฉบบั   พ.ค.-ส.ค. .  กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลยั 

                            ธุรกิจบณัฑิตย์, 2545. 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.  5 ทศวรรษสภาพฒัน์   กรุงเทพมหานคร : 

               สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2545. 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.   การพฒันาทียงัยืนในบริบทไทย 

                กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2546 ก. 

 

สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ.   การพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 

                 ปี แห่งการเปลียนแปลง   กรุงเทพมหานคร : สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม 

                            แห่งชาติ, 2546 ข. 

 

13.   ตารางกิจกรรมการเรียนการสอน    

 

ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

1  5 พ.ย. 2556 
แนะนํารายวิชา 

ความรู้ทวัไปเกียวกบัสงัคมไทย   

บรรยายชีแจงการเรียนการสอน   

บรรยาย  ซกัถาม และอภิปรายกลุม่    

2 12 พ.ย. 2556 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

3 19 พ.ย. 2556 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

4 26 พ.ย. 2556 

พลวตัการเมืองไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 
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ครัง 

ท ี
วัน/เดือน/ปี เนือหา กิจกรรมการเรียนการสอน 

งานเกษตรกําแพงแสน ประจําปี 56  (1 - 10 ธันวาคม  56)  งดการเรียนการสอน 

5 17  ธ.ค. 2556     

พลวตัการเมืองไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

6 24 ธ.ค. 2556     

โลกาภิวฒัน์กบัสงัคมไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปรายกลุม่  

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

  สอบกลางภาค  (นอกตารางสอบ)  

หยุดสอบกลางภาค  4-12  ม.ค. 57 

9 14 ม.ค.  2557     
กฎหมายกบัสงัคมไทย 

(วิทยากรรับเชิญ) 

บรรยาย ซกัถาม และอภิปราย 

 

10 

 

21 ม.ค.  2557   

          

กฎหมายกบัสงัคมไทย 

และประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงั

อยู่ในความสนใจ 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

11 28 ม.ค.  2557 

สมดุลทางสงัคม 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

12  4 ก.พ. 2557    

สมดุลทางสงัคม 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

สงังานการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

13 11 ก.พ. 2557      

การปรับตวัของสงัคมไทยและคนไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

14 18 ก.พ. 2557    

การปรับตวัของสงัคมไทยและคนไทย 

ประเด็นทีเกียวข้องและท้าทายและทีกําลงัอยู่ใน

ความสนใจ 

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

แบ่งกลุม่วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาในชนัเรียน 

15 25 ก.พ. 2557    

บทสรุป และข้อท้าทายทีกําลงัอยู่ในความสนใจ

ของสงัคมไทย 

สรุปเนือหา ซกัถามและอภิปราย 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง   

บรรยาย ซกัถามและอภิปรายกลุม่ 

นําเสนอผลการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง     

 

  
สอบปลายภาค  (นอกตารางสอบ) 

 
 

 

 

หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปลียนตารางกิจกรรมการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
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14.     การทบทวนเพือปรับปรุงวิธีสอนและระบบการสอนทีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

   ไม่มีทบทวน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

   มีทบทวน  โดย    ไม่แก้ไขปรับปรุง  

      แก้ไขปรับปรุง ดงันี        
 

 

15.     การปรับปรุงการสอนจากผลการประเมินการสอนโดยนิสิต 

   ไม่มีการประเมินผลการสอน เนืองจากเปิดสอนครังแรก 

     มีการประเมินผลการสอน  โดย     ไม่มีการปรับปรุง           

        มีการปรับปรุง ดงันี    

 

 

 

 

 ลงนาม............................................................(ผู้รายงาน) 

 (นางสาวโชติมา  แก้วกอง) 

       วันที  14  พฤศจกิายน  พ.ศ. 6 


