
                                  
 

                                        รายละเอียดของรายวิชา                                มคอ. ๓ 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น 
 วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา :     วิทยาเขตขอนแก่น          ทุกคณะ/ทุกสาขาวิชา   

หมวดที ่ ๑  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
๑. รหัสและชื่อวิชา                 ๐๐๐ ๑๐๑   มนุษย์กับสังคม  (Man and Society) 
๒.   จ านวน หน่วยกิต                 ๒  หน่วยกิต   (๒-๐-๔) 
๓.  หลักสูตรและประเภทวิชา     พุทธศาสตรบัณฑิต  ครุศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรบัณฑิต  
                                          รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรบัณฑิต หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
๔.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
                         ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.วิทยา  ทองดี   อาจารย์พันทิวา ทับภูมี 
๕.  ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรยีน           ภาคการศึกษาที่  ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔   ชั้นปีที่  ๒  
                                                ทุกสาขาวิชา ภาคปกติและภาคสมทบ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)     (ถ้ามี)       
๗.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-rcquisite)  (ถ้ามี) 
๘.  สถานที่เรียน  วิทยาเขตขอนแก่น     
                   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของครั้งล่าสุด  
                  ๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
หมวดที ่๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

๑. จุดจุดมุ่งหมายของรายวิชา 
           นิสิตมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และพุทธ
ศาสตร์ มีความรู้ในพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันทางสังคม 
ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธี อันจะน าไปสู่สังคมแห่งคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม
และสังคมแห่งคนเก่ง ทีส่ามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
๒.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนาและปรับปรุงของรายวิชา 

 



  

 

๒ 

   ๒.๑   เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 
   ๒.๒  เพ่ือให้มีเนื้อหาสาระและมีความทันสมัยมากข้ึน 
   ๒.๓  เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน 
   ๒.๔  เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์และปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

หมวดที ่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา  
      ศึกษาความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และ พุทธศาสตร์ 
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันทางสังคมและการขัดเกลาทาง
สังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม การวิเคราะห์ปัญหา
สังคมและการจัดระเบียบทางสังคมไทย รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธี 
๒.  จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษา 

ค้นคว้าด้วยตนเอง 
บรรยาย  ๓๒  
ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 

สอนเสริมตาม
ความจ าเป็นที่
นิสิตต้องการ
เรียนรู้ทาง
การศึกษา 

-มีการฝึกปฏิบัติรายกลุ่มย่อย  
 และรายงานหน้าชั้นเรียน 
- ไม่มี การฝึกปฏิบัติงาภาคสนาม/ 
   การฝึกงาน            

- การศึกษาด้วยตนเอง  ๔  
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
- เน้นภาคปฏิบัติในชั้นเรียน ๒
ชั่วโมงต่อสัปดาห์  

 
 

๓.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      ๑) อาจารย์ประจ ารายวิชา  ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวปไซต์คณะ และส่วนงานของสาขาวิชา 
      ๒) อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล  หรือ  รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายที่ต้องการ) 

 
หมวดที่  ๔  การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 

๑. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
              พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และให้เกิดโลกทัศน์(World  view) 
ที่กว้างไกล บูรณาการศาสตร์การศึกษาเข้ากับชีวิตจริง มีเป้าหมายชีวิตที่สามารถด าเนินไปให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ   น าหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 



  

 

๓ 
สอดคล้องกับหลักที่ว่าการศึกษาต้องควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม โดยผู้บรรยายต้องพยายามชี้ให้เห็นคุณธรรม
และจริยธรรมที่สอดแทรกอยู่ในรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพและบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม
กับความรู้ในราวิชา โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติของหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑) ตระหนักในหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 

๒) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
๓) มีภาวะผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดข้ึน 
๔) ตระหนักในหน้าที่ เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและ 

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ๕)ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๒ วิธีการสอน 
  ๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วยการสื่อสารสองทางเปิดโอกาสให้นิสิต มีการตั้งค าถามและตอบค า 
ถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์กับสังคม  ตามขอบเขตของรายวิชา  ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้น
เรียน  มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียนด้วยกันและอาจารย์ผู้บรรยาย 
  ๒) ใช้การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หรือผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีส่วน 
ร่วมในการเรียนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็นในเนื้อหา  และสิ่งส าคัญที่สุดคืออาจารย์ต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง
ทางคุณธรรม จริยธรรม   ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน   
                  ๓)  ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนบนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือและเสียสละเพ่ือส่วนรวม   และมีความยุติธรรมในกระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) วิธีการประเมินผลจากพฤติกรรมที่แสดงออกในชั้นเรียนและในโอกาสที่ภาควิชาหรือคณะจัด 
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคุณธรรมจริยธรรม การมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสหรือคณาจารย์ 
  ๒) การตรวจสอบการมีวินัยต่อการเรียน การตรงต่อเวลาในชั้นเรียนและส่งงานมอบหมาย 
  ๓) ประเมินรับฟังความเห็นของผู้อื่นหรือนิสิตในชั้นเรียนในรายวิชา 
  ๔) นิสิตประเมินตนเองทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน 

๒. ความรู้                                                          
 ๒.๑  ความรู้ที่ต้องการได้รับ 
  ๑) ได้เรียนรู้ความหมายและความเป็นมาเก่ียวกับมนุษย์และสังคม ตามหลักการทางสังคมศาสตร์และ 

พุทธศาสตร์  
  ๒) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์กับการ

พัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาลและ
สันติภาพ  



  

 

๔ 
  ๓) ให้เข้าใจสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ กระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธี 
         ๔)ให้นิสิตมีความรู้และสามารถจัดกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหา 
             แบบสันติวิธี  
 ๒.๒  วิธีการสอน 
  ๑) บรรยาย/อภิปราย/การท างานกลุ่มย่อย/ศึกษาค้นคว้าการน าเสนอรายงาน  การวิเคราะห์เนื้อหาจาก 

    ต ารา บทความนิตยสาร หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปเนื้อหาของการเรียนรู้ร่วมกัน 
            ๒) การมอบหมายงานให้ค้นคว้าแบบโครงงานการเรียนรู้แบบบูรณาการโดย เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
                 ของการเรียนรู้ 
  ๓) จัดสัมมนาการศึกษาตามหัวข้อโดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย และอภิปราย วิเคราะห์แบบกลุ่มใหญ่ 
 ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) การสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค 

๒) การตรวจผลงานรายบุคคล 
๓) การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในงานมอบหมาย การท างานกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ทั้งห้อง 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
 ๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
  ๑) พัฒนาความสามารถและศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นระบบ มีการวิเคราะห์และอภิปรายด้วย 
เหตุผลในแง่ความเป็นมาเกี่ยวกับมนุษย์และสังคมตามหลักการทางสังคมศาสตร์และ พุทธศาสตร์  พฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม สถาบันสังคม ประชาสังคม หลักธรรมาภิบาล
และสันติภาพ  
  ๒) ฝึกการสร้างสรรค์ผลงานจัดกลุ่มอภิปรายกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม  การวิเคราะห์  
ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน รวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาแบบสันติวิธีได้อย่างมีคุณภาพ 
 ๓.๒ วิธีการสอน 
  ๑) การมอบหมายให้นิสิตท าโครงงานและน าเสนอผลงานการศึกษาที่หลากหลาย  

๒) การอภิปรายกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ตามเนื้อหาวิชาที่ก าหนดให้ 
๓) วิเคราะห์กรณีศึกษาบทความทางวิชาการการศึกษาทางสังคม 

  ๔) การสะท้อนแนวคิดจากการอภิปรายด้วยหลักการและเหตุผล 
 ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
  จัดสอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์ สรุปความคิดรวบยอด เนื้อหา 
โดยสรุป ผ่านทักษะด้านการฟัง การพูด คิด อ่าน และการเขียนเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา สามารถบูรณาการเข้ากับ
สถานการณ์ปัจจุบันในทุกด้านที่เก่ียวกับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในสังคมและแนวโน้มในอนาคตได้  



  

 

๕ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
  ๑) พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธ์ภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และผู้เรียนกับผู้สอน 

๒) พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
๓) พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม 

ก าหนดเวลาที่อาจารย์มอบหมาย 
 ๔.๒ วิธีการสอน 
  ๑) จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

๒) มอบหมายงานแบบกลุ่มย่อยและรายบุคคล ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 
๓) การน าเสนอรายงานทั้งแบบรายบุคลและแบบกลุ่มย่อย 

 ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  ๑) ประเมินตนเอง และเพ่ือนในชั้นเรียน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 

๒) รายงานที่น าเสนอและสังเกตพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 
๓) รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

๕.   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
        ๕.๑  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

๑) ทักษะในการแปลงผลวิเคราะห์และการประเมินความรู้เชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ 
             ๒) ทักษะในการน าเสนอผลสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ 
             ๓) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
             ๔) ทักษะการมีวิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ที่เหมาะกับบริบทการเรียนรู้   
๕.๒  วิธีการสอน 
             ๑) แนะน าเทคนิคและเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ เชิงคุณภาพ ให้
เป็นข้อมูล/สารสนเทศเชิงปริมาณ และประเมินข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นเชิงคุณภาพให้เป็นเชิงปริมาณ 
             ๒) มอบหมายงานที่ต้องมีการน าเสนอทั้งในลักษณะที่เป็นตัวเลข กราฟ ภาพ และ ข้อความ 
             ๓) ในการระดมความคิดนั้น ให้สรุปผลการอภิปรายร่วมกันทั้งในรูปแบบที่เป็นเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน และสามารถน าเสนอเป็นตัวเลขได้     
๕.๓ วิธีการประเมิน 
                     ๑) ประเมินจากการการเขียนรายงาน แบบฝึกหัด โดยพิจารณาท่ีเนื้อหา ความถูกต้องของ
ภาษาท่ีใช้ และเทคนิคการน าเสนอการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ 
                    ๒) ประเมินจากการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการอภิปราย และวิธีการอภิปราย การรับฟัง 
การสรุปประเด็น รวมถึงการมีมารยาทในการเรียนรู้ในชั้นเรียน    



  

 

๖ 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๕.๑  แผนการสอน (Unit   planning   in brief) 

สัปดาห์
ที่สอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ผู้สอน 

 
 
๑ – 
๒ 

               บทที่  ๑  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนษุย์และสังคม 
   - ความน า 
  ๑. ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  ๒.  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
  ๓.  ลักษณะพัฒนาการของสังคมมนุษย์ 
  ๔.  ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับศาสตร์ทางสังคม 
   - สรุปท้ายบท 
  
 

๔ 
 

- แนะน า
ค าอธิบาย
รายวิชา/แผน
กาสอน 
- แนะน า
วัตถุประสงค์
ของการเรียน
ประจ าบท 
- ชี้แจงการ
วัดแล
ประเมินผล
รายวิชา 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี/อ.พันทิวา 

ทับภูม ี

 
 

๓ – 
๔ 

 บทที่  ๒  พฤตกิรรมมนษุย์และปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสงัคม  
- ความน า 
- ความหมายของพฤติกรรมมนุษย์ 
- ที่มาของพฤติกรรมมนุษย์ 
-  ความส าคัญของการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ 
- ประเภทของพฤติกรรมมนุษย์ 
- ปัจจัยพ้ืนฐานที่ท าให้เกดิพฤติกรรมของมนุษย์  
 - ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
- การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ 
- การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคม 
- สรุปท้ายบท 

 
 
 
 

๖ 

-  แนะน า
วัตถุประสงค์
การเรยีน 
-บรรยาย
ประกอบสื่อ 
PowerPoint 
-  มอบงาน
ไปศึกษา
ค้นคว้า 
อภิปราย 
น าเสนอ
อภิปราย 

 
  ๕-
๖ 

      บทที ่ ๓  สถาบันทางสังคมและการขัดเกลาทางสังคม 
- ความน า 
- ความหมาย และความเป็นมาของสถาบันทางสังคม 
- ลักษณะของสถาบันทางสังคม 
- องค์ประกอบของสถาบันทางสังคม 
- ประเภทของสถาบันทางสังคม 

 
 
 
 
   ๒ 

- แนะน า
วัตถุประสงค์ 
-บรรยาย
ประกอบส่ือ 
PowerPoint 
-มอบหมาย
งานไปศึกษา



  

 

๗ 

สัปดาห์
ที่สอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ผู้สอน 

- ประโยชน์ของสถาบันทางสังคม 
- ความสัมพันธ์ของพุทธศาสนากับสถาบันทางสังคม 
- การขัดเกลาทางสังคม 
- ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันทางสังคมกับการขัดเกลาทางสังคม 
- สรุปท้ายบท 

ค้นคว้าเป็น
กลุ่มย่อย 
-น าเสนอผล
การศึกษา -
อภิปราย
ซักถาม 
-สรุปเน้ือหา 

 
 
 
 
   ๗ 

บทที่ ๔  สถาบันทางสงัคม 
 - ความน า 
- กระบวนการ  
- กระบวนการทางสังคม 
- กระบวนการทาง วัฒนธรรม  
- ความสัมพันธ์ ระหว่างสังคมและวัฒนธรรม 
- ลักษณะกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ลักษณะกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
- ผลของกระบวนการทางสังคมและวัฒนธรรม 
- สรุปท้ายบท 

 
 
 
   ๖ 

แนะน า
วัตถุประสงค์
การเรยีน 
-บรรยาย
ประกอบสื่อ 
 -อภิปราย
ถามตอบ 
-มอบหมาย
งานให้
ค้นคว้า 
-ทดสอบ
ท้ายบท 

 
 
 
     
๘-๙ 

บทที่  ๕  ประชาสังคม 
- ความน า 
- ความหมายของประชาสังคม 
- องค์ประกอบของประชาสังคม  
- สาเหตุการเกิดประชาสังคม 
- กระบวนการของประชาสังคม 
- คุณธรรมของประชาสังคม 
- กรณีศึกษากลุ่มประชาสังคม 
- สรุปท้ายบท 

 
 
  ๔ 

-แนะน า
วัตถุประสงค์
การเรยีน 
-บรรยาย
ประกอบ
สื่อ
PowerPoint 

-  อภิปราย
ชักถาม 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี/อ.พันทิวา 
ทับภูม ี
 



  

 

๘ 

สัปดาห์
ที่สอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ผู้สอน 

 
 
  
๑๐-
๑๑ 

         บทที่ ๖  หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ 
- ความน า 
- ความหมายของธรรมาภิบาล  
- ความเป็นมาของธรรมาภิบาล  
- ความส าคัญของธรรมาภิบาล 
- หลักธรรมาภิบาล 
- หลักสันติภาพ 
- ความสัมพันธ์ของธรรมาภิบาลและสันติภาพ 
- สรุปท้ายบท 

 
    ๔ 

บรรยายสื่อ
ประกอบ
สื่อ
PowerPoint 
-มอบหมาย
งาน /กลุ่ม
อภิปราย/
ชักถาม/
สรุป 
ท้ายบท 

ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี/อ.พันทิวา 
ทับภูม ี
 

 
 
 ๑๒- 
๑๓ 

บทที่  ๗  ปัญหาสังคมกบัการจัดระเบียบทางสังคม 
- ความน า 
- ความหมายของปัญหาสังคม 
- ลักษณะของปัญหาสังคม 
- ที่มาของปัญหาสังคม 
 - ทฤษฎีปัญหาสังคม 
- การวิเคราะห์ปัญหาสังคม 
- การจัดระเบียบทางสังคม 
- ปัญหาสังคมน าไปสู่แนวทางในการจัดระเบียบทางสังคมตามแนววิถีพุทธ 
- สรุปท้ายบท 

 
 
 
 
 
 

๔ 

แนะน า
วัตถุประสงค์
การเรยีน 
-   บรรยาย/
ประกอบสื่อ
PowerPoint 
-   อภิปราย
หน้าช้ัน
เรียน/ชัก
ถาม 
สรุปท้ายบท 

 
 
ผศ.ดร.วิทยา  
ทองดี/อ.พันทิวา 
ทับภูม ี
 

 
 
 
 
 

  
๑๔-
๑๕ 

บทที่  ๘  แนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทยแบบสันติวิธี 
- ความน า 
-  ความหมาย ความส าคัญ และลักษณะของสันติวิธี 
- แนวคิดส าคัญท่ีน ามาใช้แก้ไขปัญหาความขัดแย้งแบบสันติวิธี 
    (๑) แนวคิดอหิสาของมหาตมะ  คานธี 
    (๒) แนวคิดของพุทธทาสภิกขุ 
    (๓) แนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)  
- แนวทางการแก้ไขแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมไทยแบบสันติวิธี 
- กรณีศึกษากาแก้ไขปัญหาสังคมไทยแบบสันติวิธี 

 
 
 
 

๔ 

-  บรรยาย
ประกอบสื่อ
อภิปราย 
หน้าช้ัน/ 
สรุปเนื้อหา 
แบบทดสอบ
ท้ายบท 



  

 

๙ 

สัปดาห์
ที่สอน 

เนื้อหา 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรม 
การเรียน
การสอน 

 
ผู้สอน 

- สรุปท้ายบท 

๑๖                    สรุป/ทบทวนเนื้อหาราย/ชักถาม ๒ บรรยาย
สรุป 

                    รวม  ๑๖  สปัดาห์/  ๓๒  ชั่วโมง ๓๒   

 
๕.๒  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม 
ที ่

ผลการเรียนรู้ 
สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมิน 

๑ ทดสอบย่อยครั้งที่ ๑ ๙ 
๒๐ % 

สอบปลายภาค ๑๗ ๖๐ % 

๒ วิเคราะห์งานรายบุคคลและกลุ่ม 
ตลอดภาค
การศึกษา 

๑๐ % 

๓ 
การเข้าเรียน/ความใฝ่ในการเรียนรู้/ 
การมีส่วนร่วมในการอภิปรายหน้า
ชั้นเรียน/ความรับผิดชอบในหน้าที่ 

ตลอดภาค
การศึกษา 

 
๑๐ % 

 
 

 
หมวดที่  ๖   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

        เอกสารอ่านประกอบ 
กระบวนการทางสงัคม.  ใน  http://ms.src.ku.ac.th/LearningCenter_old/Homepage      
๒๐Each%  ๒๐Subject/OrganizeCommu/add%๕  Csocialization.  Doc   
     สืบค้นเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐. 
ขบวน  พลตรี.  มนุษย์กับสงัคม.  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,  ๒๕๓๗. 
คณะสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. มโนทัศน์ทางสังคม 
     วิทยา. เอกสารประกอบการบรรยายวิชาการการจัดระเบียบสงัคม  โครงการ 
     ฝึกอบรมเสริมความรู้ทางสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  ภาคฤดูร้อน  คร้ังที่  ๖     
     ๑๔-๒๔ เมษายน ๒๕๒๙. 

http://ms.src.ku.ac.th/LearningCenter_old/Homepage%20๒๐Each%25%20%20๒๐Subject/
http://ms.src.ku.ac.th/LearningCenter_old/Homepage%20๒๐Each%25%20%20๒๐Subject/


  

 

๑๐ 
คุณธรรมประชาสังคม.  htth://www.thaitopict.com/mag/soc/civilnotsee.htm.  สืบค้นเมื่อ ๑๙ 

พฤษภาคม  ๒๕๕๐.  
คูณ  โทขันธ์.  ปรัชญากับชีวิตหกทศวรรษชีวิต.  ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา,  ๒๕๔๘. 
โคทม  อารียา.  บทความการสง่เสริมสันติวิธี  เอกสาร  ๓๐  ปี  ๑๔  ตุลา  จดหมาย 
     ข่าวประชาชน.  หน้า  ๒๓-๒๕  ฉบับที่  ๓  วันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๖. 
จงจิตต ์ โศภนคณาภรณ.์  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น.  กรุงเทพฯ :  
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หมวดที่  ๗  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๗.๑  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
        การประเมินประสิทธิผลของรายวิชานี้  ที่จัดท าโดยนิสิต  ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็นจาก
นิสิตได้ดังนี้  ๑) การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
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๑๕ 

         ๒)การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
         ๓)แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรายวิชา 
        ๔)ข้อเสนอแนะผ่านเวนบอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนิสิต 

๗.๒  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
         ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์  ดังนี้ 

๑) การสังเกตการณ์จากความสนใจของผู้เรียนในขณะที่ท าการสอน 
๒) ผลการสอน 
๓) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

๗.๓  การปรับปรุงการสอน   
         หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ  ๒  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน  ดังนี้   

๑) สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
๒) การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

๗.๔ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
         ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต   หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต  รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย  และหลัง
การออกผลการเรียนรายวิชา  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้ 

๑) การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อื่นหรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่อาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

๒) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบข้อสอบ  
รายงาน  วิธีการให้คะแนนสอบ  และการให้คะแนนพฤติกรรม 

๗.๕  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรังปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
   ผลการประเมินได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน  
   ๑) ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี  หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
  ๒) เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน   เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัย
ของอาจารย์หรือแนวความคิดใหม่ ๆ 

 
 
 
 
 
 

 


