
มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถงึ ขอ้มูลเกยีวกบัแนวทางการบริหาร

จดัการของแต่ละรายวชิาเพอืให้การจดัการเรยีนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามทวีางแผนไว้ในรายละเอียด 

ของหลกัสูตร ซงึแต่ละรายวชิาจะกําหนดไว้อย่างชดัเจนเกยีวกบัวตัถุประสงคแ์ละรายละเอยีดของเนือหาความรู้

ในรายวชิา แนวทางการปลูกฝงัทกัษะต่างๆ ตลอดจนคุณลกัษณะอนืๆทนัีกศกึษาจะไดร้บัการพฒันาใหป้ระสบ

ความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวชิา มกีารกําหนดรายละเอยีดเกยีวกบัระยะเวลาทใีช้ในการเรยีน วธิกีารเรียน 

การสอน การวดัและประเมนิผลในรายวชิา ตลอดจนหนังสอืหรอืสอืทางวชิาการอนืๆทจํีาเป็นสําหรบัการเรยีนรู ้

นอกจากนียงักําหนดยุทธศาสตรใ์นการประเมนิรายวชิาและกระบวนการปรบัปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี 

หมวดท ี๑ ขอ้มูลทวัไป 

หมวดท ี๒  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

หมวดท ี๓ ลกัษณะและการดําเนินการ 

หมวดท ี๔ การพฒันาผลการเรยีนรูข้องนักศกึษา 

หมวดท ี๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 

หมวดท ี๖ ทรพัยากรประกอบการเรยีนการสอน 

หมวดท ี๗ การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

วิทยาเขตกาํแพงแสน /คณะศิลปศาสตรแ์ละวิทยาศาสตร ์

ภาควิชา  โครงการจดัตงัสายวิชาสงัคมศาสตร ์

หมวดที ๑ ขอ้มลูทวัไป 

๑. รหสัวิชา 01460111     ชือรายวิชา  สงัคมววิทยาเบอืงต้น ( Introduction  to Sociology ) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0) 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 เป็นวชิาศกึษาทวัไป ใหใ้ช ้“หลายหลกัสูตร”   

๔. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  รศ.นันทนา เลศิประสบสุข 

๕. ภาคการศึกษา / ชนัปีทีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา  ภาคต้น  / ชนัปีทเีรยีน  ทุกชนัปี   

๖. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี)  - 

๗. รายวิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)  (ถ้ามี)  - 

๘. สถานทีเรียน   

คณะศลิปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  อาคาร 9 หอ้ง 509     

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด พ.ศ. 2556 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.เพอืใหนิ้สติมคีวามรู ้ความเขา้ใจสงัคม หรอืโลกทเีราอยู่มากยงิขนึร วมทงัเขา้ใจอทิธพิลของ

สงิแวดลอ้มในสงัคมทอียูร่อบตวัเรา 

 2.เพอืใหนิ้สติเขา้ใจสถาบนัต่างๆทางสงัคมของมนุษย ์รวมทงัรู้จกัเครอืงมอืของนักสงัคมวทิยาทใีช ้

อธบิายปรากฏการณ์ทางสงัคม เช่น วฒันธรรม การขดักลาทางสงัคม การจดัระเบยีบสงัคม เป็นตน้ 

 3.เพอืใหนิ้สติมคีวามเขา้ใจตนเอง และผูอ้นือย่างมหีลกัเกณฑท์เีป็นวทิยาศาสตรส์งัคม สามารถคดิ 

พจิารณาเรอืงราวต่างๆในสงัคมไดอ้ย่างมเีหตุผล 

 4.เพอืใหนิ้สติสามารถนําหลกัการทเีรยีนไปใชท้าํความเขา้ใจปรากฏการณ์ทางสงัคม หรอืชวีติในสงัคม 

รวมทงัสามารถประยุกต์ใชใ้นชวีติประจําวนัได้อย่างมคีวามสุข รูเ้ทา่ทนัการเปลยีนแปลงสงัคม 
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๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

เพอืพฒันาการเรยีน ทเีน้น การคดิ การแสดงออกของผูเ้รยีน ในเนือหาสาระของการเรยีนมากขนึ โดยให้

ผูเ้รยีนมสี่วนร่วมในการแสดงออกมากขนึ โดยเน้นปรากฏการณ์จรงิภายในสงัคม นํามาศกึษาและแสดงความ

คดิเหน็ในชนัเรยีนมากขนึ (ทงันีสามารถทําได้เนืองจากลดขนาดชนัเรยีนลงมา)  

 
 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

 ขอบเขตและวธิกีารของสงัคมวทิยา ลกัษณะของสงัคมและวฒันธรรม แนวความคดิทางสงัคมวทิยาที

อธบิายพฤตกิรรมทางสงัคมของมนุษย์ ลกัษณะของกลุ่ม สถาบนั สงัคม การเปลยีนแปลงสงัคม การจดัระเบยีบ

สงัคม สงิแวดลอ้มกบัสงัคมมนุษย์ ปญัหาสงัคม ฯลฯ โดยพจิารณาสภาพและเหตุการณ์ ทเีป็นจรงิในสงัคมดา้น

ต่างๆประกอบในการศกึษา 

๒. จาํนวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศึกษา 

  บรรยาย   45 ชงัโมง   

๓. จาํนวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทีอาจารยใ์ห้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

    6 ชวัโมง / สปัดาห ์

 

หมวดที ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

๑. คุณธรรม จรยิธรรม 

 ๑.๑  คุณธรรม จรยิธรรมทตี้องพฒันา 

๑.๑.๑ นิสติต้องมคีวามรบัผดิชอบในการเรยีน  เขา้เรยีนสมําเสมอ  ตรงต่อเวลาทงัการเขา้

เรยีน การส่งงาน 

๑.๑.๒ นิสติตอ้งมคีวามซอืสตัยต่์อการสอบ  การทาํรายงาน 

๑.๑.๓ นิสติตอ้งแต่งกาย และสาํรวมกริยิาใหเ้หมาะสมต่อการเป็นนิสติ 

 ๑.๒  วธิกีารสอน 

  ๑.๒.๑ เน้นใหน้ิสติไดค้ดิและทาํความเขา้ใจบทเรยีน  มากกว่าการป้ อนขอ้มูลใหจํ้า 

  ๑.๒.๒ ใหโ้อกาสนิสติแสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่มในการเรยีน เช่น นําเสนอรายงาน การ

แสดงความคดิทา้ยชวัโมงในประเดน็ต่างๆทเีชอืมโยงกบับทเรยีน   

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล   

๑.๓.๑ มกีารสอบวดัผลการเรยีน   

๑.๓.๒ พจิารณาการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสมําเสมอ 

๑.๓.๓ พจิารณา การมส่ีวนร่วมในการเรยีน การนําเสนอรายงาน การแสดงความเหน็ 
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๒. ความรู้ 

 ๒.๑  ความรูท้ตีอ้งไดร้บั 

  ความรูต้ามจุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 ๒.๒  วธิกีารสอน 

  ๒.๒.๑ บรรยาย  กจิกรรมกลุ่ม  โดยมสีอืการสอน Electronic  

  ๒.๒.๒ สร้างบรรยากาศในการมสี่วนรว่มในการเรยีน กระตุ้นใหส้นใจหวัขอ้ทจีะเรยีนในแต่ละ

คาบ 

 ๒.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ๒.๓.๑ สอบกลางภาค  

  ๒.๓.๒ สอบปลายภาค 

  ๒.๓.๓ รายงาน 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 

  พฒันาการคดิ วเิคราะห ์มากกว่าการจดจํา  ใหก้ลา้แสดงออก และสนใจปรากฏการณ์รอบตวั 

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  เน้นและเปิดโอกาส ใหนิ้สติกลา้แสดงความเหน็ และคดิอยา่งมเีหตุผล  

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ผลจากการสอบ  การมสี่วนร่วมในชนัเรยีน 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตี้องพฒันา 

  ความสามารถในการทาํงานเป็นทมี  ความรบัผดิชอบ การแบ่งงานกนัทาํในการทาํรายงานกลุ่ม 

 ๔.๒  วธิกีารสอน 

  ใหนิ้สติตระหนักถงึการทาํงานเป็นทมี ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลในสงัคมในชวีติประจําวนั ที

นําแนวคดิจากบทเรยีนไปประยุกต์ใชไ้ด้จรงิ  ซงึจะมปีระโยชน์มากกวา่การอา่นจากหนังสอืเท่านัน 

 ๔.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  พจิารณาจากความรบัผดิชอบในการนําเสนอและทํารายงาน และการมสีว่นร่วมในการเรยีน 

๕. ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

 ๕.๑  ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสอืสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทตี้องพฒันา 

  นิสติสามารถเรยีนรู้ผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ  เพอืพฒันาการเรยีน เช่น จาก web site  

 ๕.๒  วธิกีารสอน 

  นําสอื electronic มาใช ้ 

 ๕.๓  วธิกีารประเมนิผล จากการนําเสนอรายงาน การคน้ควา้ขอ้มูล 
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หมวดที ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

 

สัปดาห์ท ี เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน * 

1  ขอบข่ายรายวิชา 

 บทนาํ 

บรรยาย รศ .นนัทนา  

2 บทที1   การศึกษาสังคมวทิยา  บรรยาย /discussion  

3 บทที 2 วฒันธรรม บรรยาย /discussion   

4 บทที 3 การขดัเกลาทางสงัคม  บรรยาย /discussion / ดู VCD  

5-6 บทที  4 การจดัระเบียบสังคม  บรรยาย /discussion   

7-8 บทที  5 กลุ่ม /บทที 6 การกระทาํทาง

สงัคม 

บรรยาย /discussion / ดู VCD   

  

9 บทที  7 สถาบนัสงัคม  บรรยาย /discussion  

10 บทที 8  การจดัลาํดบัชนัทางสังคม บรรยาย /discussion  

11 สอบกลางภาค เกบ็ 35 %  สอบขอ้เขียน  

12 บทที 9 การเปลียนแปลงสงัคม  บรรยาย   

13 บทที 10-11 พฤติกรรมเบียงเบนละ

พฤติกรรมรวมหมู่ 

บรรยาย   

14 บทที 12 ปัญหาสังคม  บรรยาย   

15 บทที 13 -14 ประชากรศาสตร์ /ชุมชน  บรรยาย/สรุป  

16 สอบปลายภาค เก็บ 30 สอบขอ้เขียน / ส่ง  take home  

 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

                                 ร้อยละ 

1. การศึกษาคน้ควา้                                                15                       

2. การสอบ                                           65  

  - การสอบกลางภาค (บทที - )    35.........  

  -  การสอบปลายภาค  (บทที - )    .........30.... 

3. ความสนใจมส่ีวนร่วมในชนัเรียนอยา่งสมาํเสมอ    20 

      รวม    100       

อิงเกณฑแ์ละกลุ่ม) 

79 -75   A     74-70  B+     69-65  B      64-60 C+     59-55 C       54-50 D+        49    D 
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หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.ตาํราและเอกสารหลกั 

1. สุพ ัตรา สุภาพ , สังคมวิทยา , ( ไทยวฒันาพานิช ,กรุงเทพฯ, 2537) 

2. จํานงค์ อดิวฒันสิทธิและคณะ , สังคมวิทยา , ( จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 

กรุงเทพฯ,2537) 

3. ณรงค์ เส็งประชา ,มนุษย์กบัสังคม.(สํานักพมิพ์โอเดียนสโตร์,กรุงเทพฯ,2532 ) 

4. สัญญา สัญญาวิวัฒน์,ทฤษฎทีางสังคมวิทยา : เนือหาและแนวการใช้เบืองต้น,(เจ้าพระยาการพิมพ์, 

กรุงเทพฯ,2529 ) 

5. พทัยา สายหู ,กลไกของสังคม,( ศูนย์หนังสือจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,กรุงเทพฯ,2537 ) 

6. เอกสารประกอบการบรรยาย วิชา   สังคมวทิยาเบืองต้น  โดย ผศ. นันทนา  เลิศประสบสุข  

7. เอกสารประกอบการบรรยายในชัวโมง หนังสือพมิพ์ วารสาร ฯลฯ 

8. Neil J. Smelser , Sociology , 5 th  Edition ,Prentice Hall ,USA,1995 . 

9. Jay Weinstein , Social and Cultural Change ,Allyn and Bacon ,USA,1997 . 

10. G.Tyler Miller,Jr., Living in The Environment ,8 th Edition ,Wadsworth , USA,1994. 

11. แคทเธอรีน เบลซีย์ เขยีน อภิญญา เฟืองฟูสกุล แปล .หลงัโครงสร้างนิยมฉบับย่อ .ศูนย์มานุษยวทิยสิรินธร 

กทม.2549. 

12. Thomas L. Friedman เขยีน รอฮีม ปรามาท  และพูนลาภ อุทยัเลศิอรุณ แปล.ใครว่าโลกกลม.

สํานักพมิพ์วเีลร์ิน กทม.2551. 

13. หนังสืออืนๆ  /บทความ  ทมีีเนือหาเกียวข้องกบัรายวชิา  

๒. เอกสารและข้อมูลสาํคญั 

 Web site : Top20 Sociology.com 

 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนังสอืพมิพร์ายวนั  รายสปัดาห ์ 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นิสิตผู้ลงทะเบยีนสามารถประเมินผลรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาเขตได้โดยตรง 

ทุกภาคการศึกษา 



มคอ. ๓     
 

 ๖

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

พจิารณาผลการเรยีน  และจากการประเมนิผลผา่นระบบสารสนเทศของนิสติ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

ปรบัปรุงการสอนทุกปีการศกึษา 

 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

พจิารณาผลการสอบของนิสติ  ผลงานจากรายงาน และงานทมีอบหมาย 

 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 ทุกปีการศึกษาจากข้อมูลทีได้จากการประเมินการสอนของนิสิต และผลการเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

  
 

 


