มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชา
GED3002 วิถีไทย
Thai Living
ประจําปการศึกษา 1/2561

มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ / ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
GED3002 วิถีไทย
(Thai Living)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6)
บรรยาย 3 ชั่วโมง ตอสัปดาห, ศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง ตอสัปดาห
3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิชาพื้นฐานประเภท หลายหลักสูตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
4.1 อาจารยประจํารายวิชาวิถีไทย
4.2 อาจารยพิเศษรายวิชาวิถีไทย
5. ภาคเรียน / ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2สําหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรในชั้นปที่ 1 และ 2
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน(Pre-requisite)
-ไมม-ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisite)
-ไมม-ี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
9. วันที่จัดทํา หรือปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งลาสุด
วันที่จัดทํารายวิชา
√
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
25 ธันวาคม 2559

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย
การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณของสังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปญหาและ
แนวทางแกไขปญหาความขัดแยงในสังคม การรับรูสิทธิและหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. วัตถุประสงคของรายวิชา
2.1 ใหมีความรู และความเขาใจในวิถีความเปนไทย ตลอดจนเขาใจสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
ของสังคมไทย
2.2 มีความสามารถในการวิเคราะหสภาพสัง คม วัฒนธรรม วิถีความเปนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สภาพปจจุบัน
2.3 สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการแกไขปญหา และพัฒนาความเปนอยูในสังคมภายใตการ
เปลี่ยนแปลงในปจจุบันได

หมวดที่ 3 สวนประกอบของรายวิชา
1. คําอธิบายรายวิชา
วิถีไทย
(Thai Living)
ศึกษาโครงสรางและวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย การรักษาเสถียรภาพ เอกลักษณของ
สังคมไทย ความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงใน
สังคม การรับรูสิทธิและหนาที่ของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข การ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอบระหวางภาค/ปลาย
สอนเสริม
ศึกษาดวยตนเอง
ภาค/รายงาน/ชิ้นงาน
42 ชั่วโมง/ภาคเรียน
9 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ตามความต อ งการของ 96 ชั่วโมง/ภาคเรียน
ของนักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมง/สัปดาห (เฉพาะรายที่ตองการ)

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 ตระหนัก เห็นคุณคา สนใจและมีความรับผิดชอบในการเรียนรู
1.1.2 เคารพในกฎระเบียบของสถานศึกษา ชุมชน และสังคม
1.1.3 สุภาพ ออนนอม รูจักกาลเทศะ กตัญู และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 วิธีการสอน
1.2.1 ปลูกฝงแนวคิดและหลักการในการปฏิบัติตามคุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนาในเนื้อหาที่สอน
1.2.2 ปลูกฝงพฤติกรรมจากการทํางานกลุม หรือการรวมในการทํากิจกรรม
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตและตรวจสอบพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน และการมีสวนรวมในการเรียนการสอน การทํางาน
รวมกับผูอื่น การอยูรวมกับผูอื่นในสถานการณตาง ๆ ได(คะแนนจิตพิสัย)
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูความเขาใจในความสัมพันธระหวางมนุษยและสิ่งแวดลอม สามารถนําไปใชในการ
แกปญหา และบริหารความขัดแยงได
2.1.2 มีความรูความเขาใจในหลักการ ขอเท็จจริงในเรื่องที่ศึกษา และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2.1.3 สามารถบูรณาการความรูความเขาใจในศาสตรตาง ๆ เพื่อประยุกตใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
2.2 วิธีการสอน
2.2.1 บรรยาย
2.2.2 รวมอภิปราย ทําโครงงาน การทํางานกลุม การศึกษาดวยสื่อการเรียนการสอนที่เปนแผนซีดี การ
นําเสนอรายงานการวิเคราะหกรณีศึกษา และนํามาสรุปพรอมทั้งนําเสนอในชั้นเรียน(เนนผูเรียนเปนสําคัญ)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 สอบกลางภาค/ปลายภาค
2.3.2 ประเมินจากการนําเสนอผลการคนควาขอมูล โครงงาน และการปฏิบัติงานกลุม
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคา
3.1.2 สามารถคิดอยางเปนระบบ
3.1.3 สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
3.1.4 สามารถศึกษา รวบรวม และสรุปประเด็นที่ศึกษาได

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 บรรยาย
3.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาทํางานโครงงาน จากกรณีศึกษาปญหาตาง ๆ และนําเสนอในชั้นเรียน
3.3 วิธีการประเมิน
3.3.1 สอบกลางภาค / ปลายภาค
3.3.2 การนําเสนอรายงาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 ความรับผิดชอบในงานและกิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย
4.1.2 มีปฏิสัมพันธอันดีกับบุคคลในสังคม
4.1.3 สามารถปรับตัวทั้งในการทํางาน การดํารงชีวิต และการอุทิศตนเพื่อสวนรวม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 จัดทํากิจกรรมกลุม
4.2.2 มอบหมายรายงานกลุม
4.2.3 การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินจากรายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
4.3.2 ประเมินจากรายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
มีทักษะดานการสื่อสาร และการสื่อสารที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากอินเทอรเน็ตและเอกสารตาง ๆ และทํารายงาน
โดยเนนการนําขอมูลทางอิเลคทรอนิคสจากแหลงขอมูลที่สามารถอางอิงได
5.2.2 นําเสนองานที่ศึกษาคนควาโดยใชเทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ประเมินจากรายงาน และรูปแบบการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
5.3.2 ประเมินจากการมีสวนรวมในการอภิปราย หรือวิธีการอภิปราย

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
ที่

เนื้อหา

เวลา
(ชม.)

1-2 แนะนํารายวิชา คําอธิบายรายวิชา
1. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคม
และสังคมมนุษย
- ความหมายของสังคม
- ลักษณะของสังคมมนุษย
- โครงสรางทั่วไปของสังคมมนุษย
- หนาที่ของสังคมมนุษย
2. ลักษณะทั่วไปของสังคมไทย
- ปจจัยที่เปนตัวกําหนดลักษณะของ
สังคมไทย
- โครงสรางโดยทั่วไปของสังคมไทย
- เอกลักษณของสังคมไทย

6

3-4 3. วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย
- สังคมไทยกอนสมัยอยุธยา
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมัย
อยุธยาที่มีผลตอการกําหนดรูปแบบ
สังคมไทย – สังคมไทยสมัยรัชกาลที่
5
- สังคมไทยกอนการปฏิวัติสูความ
เปนประชาธิปไตย (พ.ศ. 2475)

9

กิจกรรมและวิธีสอน

การวัดประเมินผล

ผูสอน

1. แนะนําแผนการสอน และ
รวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน
2. แบงกลุมนักศึกษาในแตละ
กลุมวิชาออกเปนกลุมยอย
มอบหมายประเด็นเพื่อ
การศึกษาคนควาในการทํา
โครงงานที่เกี่ยวกับรายวิชา
กําหนดชวงเวลาการทํางาน และ
นําเสนอผลงานในสัปดาหที่ 13
ของการเรียนการสอน
2. บรรยายเนื้อหา
3. อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
รวมแสดงความคิดเห็น
1. นําเขาสูบทเรียนดวยสื่อ
เกี่ยวกับพัฒนาการของ
สังคมไทย และวิเคราะหสื่อ
รายบุคคล
2. บรรยายประกอบ power
point
3. อภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน
เสนอความคิดเห็น
4. วิเคราะหแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียนเพื่อเปรียบเทียบสังคมไทย
ในแตละยุค และเชื่อมโยงมาใน
สังคมไทยปจจุบันใหเห็นทั้ง
ความเปนสังคมไทย (อัตลักษณ)
การเปลี่ยนแปลง สาเหตุ และผล
ที่เกิดขึ้น

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

ที่

5

6

7

เนื้อหา
- สังคมไทยหลังการเปลี่ยนแปลง
ไปสูรูปแบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย
4. ลักษณะทั่วไปของวัฒนธรรมไทย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
(ความหมาย ลักษณะ หนาที่
ประเภท องคประกอบ)
- ปจจัยที่เปนตัวกําหนดลักษณะของ
วัฒนธรรม(ระดับชาติ และระดับ
ทองถิ่น
- ความหมายหลายทางวัฒนธรรม
ชาติพันธุ
5. ประเพณีไทย
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเพณี
(ความหมาย ความเปนมา
ความสําคัญ การจําแนก)
- ประเพณีสวนบุคคล
- ประเพณีเกี่ยวกับสังคม
- ประเพณีทองถิ่น
- พระราชพิธีและรัฐพิธี
6. การสงเสริมและการพัฒนา
วัฒนธรรมประเพณีไทย
- แนวคิดเกี่ยวกับการสงเสริม
วัฒนธรรมประเพณี

- สถานการณทางวัฒนธรรม
ประเพณีไทยในปจจุบัน
- ศักยภาพและความออนแอของ
วัฒนธรรมประเพณีไทยในปจจุบัน

เวลา
(ชม.)

3

3

3

กิจกรรมและวิธีสอน

การวัดประเมินผล

ผูสอน

1. บรรยายประกอบ power
point
2. เรียนรูเกี่ยวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมผาน
สื่อ VDO /ภาพเหตุการณตาง ๆ
และมอบหมายประเด็นให
นักศึกษาวิเคราะหเปน
รายบุคคล/กลุม
3. ติดตามความกาวหนา
โครงงานที่กําหนดใหศึกษา
1. บรรยายประกอบ power
point
2. คนควาเกี่ยวกับประเพณีใน
ภูมิภาคตาง ๆ
3. แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. สังเกตการมีสวน
รวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
1. บรรยายประกอบ power
1. สังเกตการเขาชั้น
point
เรียน
2. แบงกลุมระดมความคิดในชั้น 2. การแลกเปลี่ยน
เรียนเกี่ยวกับแนวทางสงเสริม
การมีสวนรวมในชั้น
วัฒนธรรมประเพณีไทยที่
เรียน
เหมาะสม และแลกเปลี่ยนกันใน 3. สังเกตการมีสวน
ชั้นเรียน
รวมในการ
3. สรุปผลการแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยนเรียนรู

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

ที่

เนื้อหา

8

- แนวทางการทํานุบํารุงดูแล
วัฒนธรรมประเพณีไทยในทุกระดับ
สอบกลางภาค

เวลา
(ชม.)

กิจกรรมและวิธีสอน

การวัดประเมินผล

ผูสอน

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. สังเกตการมีสวน
รวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ตรวจสอบผลการ
วิเคราะหกรณีศึกษา
1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. สังเกตการมีสวน
รวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ตรวจสอบผลการ
จัดกิจกรรมที่
มอบหมาย
5. ตรวจรายงาน

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

9- 7. สภาพปญหาและแนวทางการ
10 แกไขปญหาสังคม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับปญหา
สังคม
- สถานการณปญหาในสังคมไทย
- สาเหตุของปญหาในสังคมไทย
- ผลกระทบของปญหาตอสังคมไทย
แนวทางการปองกัน-แกไขปญหาใน
สังคมไทย

6

1. บรรยายประกอบ power
point
2. นําเสนอกรณีศึกษาผานสื่อ –
ขอมูล และใหนักศึกษารวมกัน
วิเคราะห
3. ติดตามความกาวหนางานที่
กําหนดให(โครงงาน)เพื่อ
ดําเนินการประเมินคัดเลือกจัด
กิจกรรมในเวลาที่กําหนด

11- 8. สิทธิหนาที่ของพลเมืองในระบอบ
12 ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

3

1. บรรยายประกอบ power
point
2. มอบหมายนักศึกษาทํา
กิจกรรมที่สะทอนความเปน
พลเมืองและการมีจิตสาธารณะ
(1 ภาคเรียน) และจัด
นิทรรศการแสดงผลงาน
(Shopping Idea) และใหเพื่อ
รวมโหวด รับรางวัล
3. ทํารายงาน และนําเสนอ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน

เปนประมุข
- สิทธิตามกฎหมาย
- สิทธิหนาที่ทางสังคม

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

ที่

เนื้อหา

13- 9. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
14 และการพัฒนาอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ
- ความเปนมาของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- ทฤษฎีใหมกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
- ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
แกปญหาสังคม
- ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงการ
ตามพระราชดําริ
- ปรุเภทของโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริในปจจุบัน
- ศูนยศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ
15- 10. วิสัยทัศนสังคมไทย
16 - สังคมไทยกับการปรับตัวเพื่ออยู
รอดในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมสูญเสียความเปน
ตัวตน
1) ดานเศรษฐกิจ
2) ดานสังคม
3) ดานวัฒนธรรม
4) ดานสิ่งแวดลอม
5) ความสุขของสังคมไทย
17

สอบปลายภาค

เวลา
(ชม.)

กิจกรรมและวิธีสอน

การวัดประเมินผล

ผูสอน

6

1. บรรยายประกอบ power
point
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน
3. ศึกษาจากกรณีศึกษาและให
นักศึกษาสะทอนความคิดผานใบ
งาน
3. มอบหมายใหนักศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับวิถีพอเพียงในพื้นที่จริง
อาที ชุมชน บุคคล และนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียน
4. สรุปบทเรียน
5. นําเสนอโครงงานที่ศึกษาใน
สัปดาหที่ 13

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. สังเกตการมีสวน
รวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ตรวจสอบผลการ
จัดกิจกรรมที่
มอบหมาย
5. ตรวจผลสรุป
บทเรียน

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

6

1. บรรยายประกอบ power
point
2. อภิปรายแลกเปลี่ยนในชั้น
เรียน
3. ศึกษากรณีผานสื่อ-ขอมูล

1. สังเกตการเขาชั้น
เรียน
2. การแลกเปลี่ยน
การมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. สังเกตการมีสวน
รวมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
4. ตรวจสอบผล
การศึกษากรณีผาน
สื่อ-ขอมูล

คณะกรร
มการ
รายวิชา/
อาจารย
พิเศษ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการ
ประเมิน

1.1, 1.2, 2.1, 2.5, 3.1, 3.4,
4.1, 4.2

สอบกลางภาค

8

20

1.3, 2.2, 3.6, 4.1, 4.2, 5.1

สอบปลายภาค

17

30

1.1, 1.3, 1.5, 2.1, 2.2, 2.5,
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 4.1,
4.2, 5.1

- แบบฝกหัด/ผลงานที่ทํา(โครงงาน)
- การเขียนรายงานทางวิชาการที่มีการอางอิง
เอกสารแหลงขอมูลอางอิงอยางถูกตอง
- พฤติกรรมการเรียน การแตงกาย ความสนใจ
รูปแบบวิถีชีวิต
- บทบาทการมีสวนรวมในกิจกรรม การทํางาน
ผลการประเมินจากเพื่อน

4,5,7,9,12,14,16
11

20
10

ตลอดภาคเรียน

10

ตลอดภาคเรียน

10

3. การวัดผล
3.1 สอบกลางภาค และปลายภาค
50 %
3.2 แบบฝกหัด ผลงาน
20 %
3.3 การศึกษาคนควาทํางานกลุม เดี่ยว
10 %
3.4 พฤติกรรมการเรียน
10 %
3.5 การมีสวนรวมในกิจกรรม ผลการประเมินจากเพื่อน
10 %
รวมคะแนนทั้งหมด
100 %
เกณฑการประเมินผลและเกรดเปนไปตามระเบียบวาดวยการวัดและการประเมินผลระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี
ระดับคะแนน
80 – 100
ไดระดับคะแนน
A
75 – 79
ไดระดับคะแนน
B+
70 – 74
ไดระดับคะแนน
B
65 – 69
ไดระดับคะแนน
C+
60 – 64
ไดระดับคะแนน
C
55 – 59
ไดระดับคะแนน
D+
50 – 55
ไดระดับคะแนน
D
ต่ํากวา 50 คะแนน/ขาดสอบ/สงงานไมครบในเวลาที่กําหนด ไดระดับคะแนน
E

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตําราและเอกสารหลัก
- เอกสารประกอบการเรียนการสอน รายวิชาวิถีไทย เรียบเรียงโดย คณะกรรมการประจํารายวิชา
วิถีไทย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กรมวิชาการ.(2546). เทศกาลงานประเพณีทองถิ่น. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา.
เกษม เพ็ญภินันท.(2547). ความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในมนุษยศาสตร. กรุงเทพฯ:
สํานักพิมพวิภา.
คณาจารยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2550). สังคมและ
วัฒนธรรมไทย. ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
เดชบดินทรน รัตนปยะภาภรณ.(2550). ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ : ทริปเปล เอ็ดยูเคฃั่น.
ฉัตรทิพย นาถสุภา. (2547). วัฒนธรรมไทยกับขบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (บรรณาธิการ : มปท). แนวคิดหลังสมัยใหม. มหาสารคาม : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม.
ทิตฐิตาม นาคเกษม. (2550). ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสสโตร.
ธวัช ปุณโณทก และคณะ. (2549). มุมมองสังคมไทยแบบบูรณาการ. กรุงเทพฯ : เวิลดเทรด ปทท.
นงเยาว ชาญนรงค. (2550). วัฒนธรรมศาสนา. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
บุญลือ วันทายนต. (2539). สังคมและวัฒนธรรมทองถิ่น. พิมพครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
เปรมวิทย ทอแกวใ (2543). ประวัติศาสตรไทย: ไทยศึกษา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสสโตร.
ผจงจิตต อธิคมนันทะ. (2543). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
พวงเพชร สุรัตนกวีกุล และเฌอมาลย ราชภัณฑารักษ(บรรณาธิการ). (2548). มนุษยกับสังคม.
พิมพครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ยุพร แสงทักษิณ และประอรรัตน ตั้งกิตติภาภรณ. คณะกรรมการวิชาไทยศึกษา ศูนยวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2553). ไทยศึกษา. พิมพครั้งที่ 5. สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
วาคม ทีสุกะ. (2544). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา.
วิไลเลขา ถาวรธนสาร และคณะ. (2539). พื้นฐานวัฒนธรรมไทย. พิมพครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยรามคําแหง.

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม. (2554). พัฒนาการทางสังคม-วัฒนธรรมไทย. กรุงเทพ : ดานสุทาการพิมพ.
สนิท สมัครการ. (2546). การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม. พิมพครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก.
อําไพ หมื่นสิทธิ์. (2553). มนุษยกับสังคม. กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรูป จํากัด.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธกาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
กอน – หลัง / การซักถามเปนรายบุคคล / การสอบกลางภาค – ปลายภาค / การสนทนากลุม
ระหวางผูสอน – ผูเรียน / แบบประเมินผูสอน และ แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุการประเมินที่จะไดขอมูลการสอน เชน
- จากผูสังเกตการณ
- ผูสอน
- ประเมินโดยนักศึกษา
- ผลการเรียนของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
- กลวิธีและวิธีการปรับปรุงการสอน คณะ/ภาควิชาไดกําหนดใหมีการวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนระหวางอาจารยผูสอนกับนักศึกษา เปนตน
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ใชกระบวนการทดสอบ จากคะแนนขอสอบกลางภาคและปลายภาค การทํากิจกรรมในชั่วโมงเรียน
และงานที่มอบหมายทั้งงานเดี่ยว งานกลุม ตลอดจนการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- นําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ 1, 2 มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ ทั้งในเทคนิคการสอน
ความเขาใจ ความรูในเนื้อหา ทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป / ผลการเรียนรายบุคคล / ภาระงานที่ไดรับ
มอบหมายใหนักศึกษาคนควาวามีความเหมาะสมทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพหรือไม / ความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4

