
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 01461332       ชือรายวิชา  สงัคมและวฒันธรรมไทย ( Thai Society and Culture) 

๒. จาํนวนหน่วยกิต  3(3-0) 

บรรยาย 

๓. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

 เป็นวชิาเลอืกทวัไป ใหใ้ช้ “หลายหลกัสตูร”   

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 508     

๙. วนัทีจดัทาํหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครงัล่าสุด พ.ศ. 2556 

 

หมวดที ๒   จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 1.เพอืใหนิ้สติมคีวามรู ้ความเขา้ใจประวตั ิความเป็นมา  ภูมศิาสตรข์องสงัคมไทย 

 2.เพอืใหนิ้สติมคีวามรูด้า้นโครงสรา้งทางสงัคม ค่านิยมและวฒันธรรมไทย สถาบนัทางสงัคมไทย

รวมทงัปญัหาในสงัคม รวมทงัประเทศไทยกบับรบิทโลก 

 3.เพอืใหนิ้สติมคีวามภาคภูมใิจ  มคีวามรกัและหวงแหนประเทศ 

   

๒. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 
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เพอืพฒันาการเรยีน ทเีน้นการศกึษาจากปรากฏการณ์จรงิ  การแสดงออกของผูเ้รยีน ในเนือหาสาระ

ของการเรยีนมากขนึ โดยใหผู้เ้รยีนมสีว่นร่วมในการแสดงออกมากขนึ    (ทงันีสามารถทําไดเ้นืองจากลดขนาด

ชนัเรยีนลงมา)  

 
 

หมวดที ๓   ลกัษณะและการดาํเนินการ 

๑. คาํอธิบายรายวิชา  

 ประวตัิความเป็นมา ลกัษณะทางภูมศิาสตร ์ประชากร สถาบนัสงัคม และวฒันธรรมไทย ความสมัพนัธ์

ระหว่างสงัคมกบัวฒันธรรม และปญัหาสงัคมวฒันธรรมของสงัคมไทยปจัจุบนั มกีารศกึษานอกสถานที  

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 เน้นใหน้ิสติเหน็ความสาํคญัของการเรยีนรายวชิานี และประโยชน์ของการศกึษา 

มุมมองต่อประเทศในฐานะทเีป็นคนไทย 

  ๑.๒.๒ ใหโ้อกาสนิสติแสดงความคดิเหน็ และมสี่วนรว่มในการเรยีน เช่น นําเสนอรายงาน การ

แสดงความคดิทา้ยชวัโมงในประเดน็ต่างๆทเีชอืมโยงกบับทเรยีน   

  ๑.๒.๓ ยกกรณีศกึษาทงัจากประเทศ บุคคล องคก์ร เป็นตวัอยา่งในการศกึษา 

 ๑.๓  วธิกีารประเมนิผล   

๑.๓.๑ มกีารสอบวดัผลการเรยีน   

๑.๓.๒ พจิารณาการเขา้ชนัเรยีนอยา่งสมําเสมอ 

๑.๓.๓ พจิารณา การมส่ีวนร่วมในการเรยีน การนําเสนอรายงาน   
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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 สอบปลายภาค 

  ๒.๓.๒ รายงาน 

๓. ทกัษะทางปญัญา 

 ๓.๑  ทกัษะทางปญัญาทตีอ้งพฒันา 

  พฒันาการคดิอย่างมเีหตุผล การคดิวเิคราะห ์ การศกึษาเปรยีบเทยีบ 

 ๓.๒  วธิกีารสอน 

  เน้นการศกึษาจากปรากฏการณ์จรงิสอดแทรกในแต่ละบทเรยีนและเปิดโอกาส ให้นิสติแสดง

ความคดิเหน็ 

 ๓.๓  วธิกีารประเมนิผล 

  ผลจากการสอบ  การมสี่วนร่วมในชนัเรยีน 

๔. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

 ๔.๑  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทตีอ้งพฒันา 

  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(copy จากแผนการสอน) 

  

สัปดาห์/ครังท ี เนือหา กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน 

1 

  

บทนํา 

บทนํา /ขอบเขตรายวชิา 

 แนะนําตัว 

บรรยาย 

รศ .นันทนา  

2 

  

บทที 2 ความรู้ทัวไป 

เกียวกับสังคมไทย 

  

 บรรยาย 

Discussion 

  

3 

 

บทที  2  (ต่อ) 

  

 บรรยาย 

Discussion /dvd 

  

4 

 

บทที 3 โครงสร้างสังคมไทย 

  

 บรรยาย 

Discussion 

  

5 

  

 บทที 3 (ต่อ)  บรรยาย 

Discussion 

  

6 

  

บทที 3 (ต่อ) 

  

 บรรยาย 

Discussion 

  

7 

  

บทที 4 สถาบันสังคมไทย 

  

 บรรยาย 

Discussion /dvd 

  

8 บทที  4 (ต่อ) 

  

บรรยาย 

discussion    

  

9 บทที  4 (ต่อ) 

  

บรรยาย 

discussion    

 

10 บทที  5 วฒันธรรมไทย 

  

บรรยาย 

discussion    

 

11 

  

บทที   5 (ต่อ) 

  

บรรยาย 

discussion    

 

12 

  

บทที  5 )  (ต่อ (  

  

 บรรยาย 

Discussion/dvd 

  

 

13 

  

บทที   ปัญหา  แนวโน้มสังคมไทย 

  

 เสนอรายงาน 

 เสนอรายงาน 
  

 

14 

  

บทที  6   )ต่อ (  

  

 เสนอรายงาน 

 เสนอรายงาน 
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15 

  

สรุป 

  

 สอบปลายภาคเก็บ 45% 

ส่งงานเดียว 

  

หมายเหต:ุ    *กรณีมีผู้สอนหลายคนให้เพมิช่องผู้สอน  
 

๒.  แผนการประเมินผลการ 

        2.1 การวัดผลสัมฤทธิในการเรียน  

             ร้อยละ 

 1. การศึกษาค้นคว้า )งานเดียว )                                           20                 

 2. การสอบปลายภาค                                    45 

              3. ความสนใจเข้าเรียนอย่างสมาํเสมอ         15 

 4.  รายงานกลุ่ม /รายงานหน้าชันเรียน                      20 

      รวม   100                         
 

    2.2  การประเมนิผลการเรียน 

   องิเกณฑ์ และกลุ่ม   

    85-80    A      79-74  B+     73-68  B      67-62  C+      61-56  C      55-50 D+       49    D 
  

หมวดที ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑.ตาํราและเอกสารหลกั  
 

๑. ทัศนีย์ ทองสว่าง .สังคมไทย .สํานักพิมพ์โอเดียนสโตร์,กรุงเทพฯ,2537. 

๒. สุพัตรา สุภาพ ,ปัญหาสังคม .สํานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช,กรุงเทพฯ, 

๓. ฉตัรทิพท ์นาถสุภาและพรพิไล เลิ  .บริษทัสํานักพิมพส์ร้างสรรค ์จาํกดัวฒันธรรมหมู่บา้นไทย..กรุงเทพฯ .2541. 
๔. ชยัวชัน์ หน่อรัตน์และคณะ บรรณาธิการ .เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมรง พิมพฟ้์าอภยั จาํกดั กรุงเทพฯ 2545.  

๕.   ฉัตรทิพย ์นาถสุภา .ประวติัศาสตร์วฒันธรรมชุมชนและชนชาติไท.สํานกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.กรุงเทพฯ.

2540.  

๖. งามพิศ สัตยส์งวน บรรณาธิการ .วฒันธรรมขา้วในสังคมไทยและนานาชาติ.สํานกัพิมพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.

กร◌ุงเทพฯ .2541.  

๗. สรรเสริญ วงศช์อุ่ม .การพฒันาประเทศ.สํานักพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.กรุงเทพฯ.2546.  

๘. อมรา พงศาพิชญ ์ .บรรณาธิการ.เพศสถานะและเพศวิถีในสังคมไทย.สํานกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.กรุงเทพฯ.

2548.  

๙. เสมอชยั พูลสุวรรณ .วิทยา ศาสตร์กบัความจริงในวฒันธรรมไทย .โครงการจดัพิมพค์บไฟ.กรุงเทพฯ.2544.  



มคอ. ๓     
 

 ๖

๑๐. จรรยา ประชิตโรมรัน .การเสียกรุงศรีอยธุยา ครังที 1 พ.ศ.2112 สํานกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั .กรุงเทพฯ.2545.  

๑๑. เอนก นาวิกมูล .เกร็ดสนุกเมืองสยาม.สํานกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช.กรุงเ ทพฯ .2542.  
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๒. เอกสารและข้อมูลสาํคญั    

 Web site  

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

หนังสอืพมิพร์ายวนั  รายสปัดาห ์ 

 

หมวดที ๗ การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของรายวิชา 

๑. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

 นิสิตผู้ลงทะเบยีนสามารถประเมินผลรายวิชาผ่านระบบสารสนเทศของวิทยาเขตได้โดยตรง 

ทุกภาคการศึกษา 

๒.  กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

พจิารณาผลการเรยีน  และจากการประเมนิผลผา่นระบบสารสนเทศของนิสติ 

๓.  การปรบัปรงุการสอน 

ปรบัปรุงการสอนทุกปีการศกึษา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิของนักศึกษาในรายวิชา 

พจิารณาผลการสอบของนิสติ  ผลงานจากรายงาน และงานทมีอบหมาย 

๕.  การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 ทุกปีการศึกษาจากข้อมูลทีได้จากการประเมินการสอนของนิสิต และผลการเรียนในแต่ละภาค

การศึกษา 

  
 

 


