รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
1091201 สังคมและวัฒนธรรมไทย (Thai Society and Culture)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต ( 3-0-6 )
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาบังคับในกลุมสังคม
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผศ.ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล และ อาจารยประภาส ทองนิล
อาจารยผูสอน
ตอนเรียน A1 อาจารยประภาส ทองนิล
ตอนเรียน B1 ผศ.ดร.ชวลิต สวัสดิ์ผล
ตอนเรียน C1
1. อาจารยกัลยา ชนะภัย
2. อาจารยรัตนาพร หลวงแกว
3. อาจารยสุมน ไวยบุญญา
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
อาคาร 13 (L13303) ฝายยานพาหนะ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
30 ตุลาคม 2556

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1.จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานสังคมและวัฒนธรรมไทย ตระหนักถึงเอกลักษณของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีสวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมไทยและรูจัก ปรับใชผสมผสานไปกับวัฒนธรรมตางชาติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา(เปนรายวิชาใหม)
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานความเปนมาเกี่ยวกับสังคมไทย ทั้งสังคมชนบทและสังคมเมือง รวมทั้งที่มาของวัฒนธรรมไทย
การประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการดํารงชีวิตประจําวันและเปนประโยชนตอสังคม การเมืองและเศรษฐกิจ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาสังคมมนุษย การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันสังคม ลักษณะทั่วไป เอกลักษณของสังคม วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น การพัฒนาและการแลกเปลี่ยนอิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมตางชาติ การปรับตัวของสังคมและ
วัฒนธรรมไทย
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ตอภาคเรียน

สอนเสริม
สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
แหลงการเรียนรู
1. ชุมชนกุฎีจีน
2. นิทรรศน
รัตนโกสินทร

การศึกษาดวยตนเอง
การศึกษาดวยตนเอง 6
ชั่วโมงตอสัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลหรือรายกลุมตามความตองการนักศึกษา
- อาจารยในกลุมรายวิชาสังคมวิทยาใหบริการขอมูลเกี่ยวกับรายวิชาสังคมและวัฒนธรรม
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม สามารถทํางานรวมกับบุคคลหรือชุมชนไดรูจักการแกไขปญหา
และมีความคิดสรางสรรค ทั้งนี้สามารถนําแนวความคิดทางวิชาการไปปรับใชในการสรางผลประโยชนใหกับสังคมและสรางความ
ตระหนักถึงความถูกตอง ความดีงาม และความยุติธรรมใหเกิดขึ้นทางสังคมได
1.2 วิธีการสอน
- การบรรยายบูรณาการในสาระวิชา
- การอธิปรายงานกลุม
- การสังเกตจากการมีสวนรวมในการทํางานกลุม
- นําบทความมาวิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตพฤติกรรมการเขาชั้นเรียน
- การมีสวนรวมในการทํากิจกรรม
- ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่มอบหมายและความตรงตอเวลา
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
การสรางความรูความเขาใจทางพื้นฐานของสังคมและวัฒนธรรมไทยในการใหผูเรียนไดเรียนรูเขาถึงความเปนลักษณะของ
สังคมไทยอยางแทจริง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูทางภูมิหลังและไดรูจักการดําเนินวิถีชีวิตตามแบบความเปนสังคมไทยโดยแทจริงและ
ผูเรียนรูคุณคาเอกลักษณของสังคมและวัฒนธรรมตางชาติมาผสมผสานกับความเปนสังคมไทย ดังนี้
- วิวัฒนาการทางสังคมไทย
- การจัดระเบียบทางสังคม
- สถาบันทางสังคม
- การศึกษาวัฒนธรรมประจําชาติ
- การศึกษาวัฒนธรรมทองถิ่น
- การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
- ปญหาของสังคมไทย

2.2 วิธีการสอน
- การบรรยาย
- การอภิปรายงานกลุม
- การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
- นําบทความวิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ศึกษากรณีตัวอยาง
- ศึกษาจากแหลงการเรียนรู
2.3 วิธีการประเมินผล
- การทดสอบ
- การสอบปลายภาค
- การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
- การประเมินผลจากการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การพัฒนาความมีเหตุมีผล มีความคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหถึงสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม เพื่อใหผูเรียนมีวิสัยทัศนที่ดี มีโลกทัศนที่กวางขวางมีมุมมองที่ดีตอสังคม ทั้งนี้สามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคมได
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงาน
- การบรรยาย
- การทํากิจกรรมในชั้นเรียน
- นําบทความวิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- ศึกษากรณีตัวอยาง
3.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินผลงานที่ไดรับมอบหมาย
- การแสดงความคิดเห็นในการทํากิจกรรมตางๆ
- การวิพากษวิจารณบทความตางๆ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
การพัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางเรียนดวยกัน ความเปนผูนําและผูตามในการทํางานกลุมและการออก
ปฏิบัติในพื้นที่ การเรียนรูดวยตนเองและความรับผิดชอบในการทํางานที่ไดรับมอบหมายใหอยางครบถวนตามเวลาที่กําหนด
4.2 วิธีการสอน
- การทํากิจกรรมกลุม
- การอภิปรายในชั้นเรียน
- นําบทความวิเคราะหแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การใหศึกษากรณีตัวอยางในพื้นที่จริง
4.3 วิธีการประเมินผล
- การสังเกตนักศึกษาในการมีสวนรวมในการทํางาน
- การรายงานการศึกษาและนําเสนองานหนาชั้นเรียน
- การมีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่มองหมายให
- การบริหารจัดการภายในกลุม
- การตรงตอเวลา

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
การวิเคราะหการใชขอมูลจากสื่อตางๆในระบบฐานขอมูลทางดานการศึกษาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบ
คนหาขอมูลขาวสารและบทความในการนํามาศึกษาและทําการวิเคราะหในการเรียนการสอนการใหผูเรียนสามารถอานคาทางดาน
งานวิจัยขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตองและนําไปปรับใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
- การใหศึกษาคนควาจากฐานขอมูล
- การใหสืบคน Web Board ตางๆ
- การฝกฝนใหกรณีศึกษาจากงานวิจัยพื้นฐาน
5.3 วิธีการประเมินผล
- การประเมินผลงานจากการศึกษาคนควาที่มอบหมายให
- การประเมินจากการทํากิจกรรมตางๆในชั้นเรียน
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
***แนะนํารายวิชาและขอตกลงเบื้องตน การวัดและการ
ประเมินผล
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
1.1 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสังคม
1.2 สถาบันทางสังคม
1.3 สถาบันทางสังคมคืออะไร
1.4 สถาบันทางสังคมคืออะไร
2
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
1.5 สถาบันสังคมที่สําคัญของไทย
1.6 ความสัมพันธระหวางสถาบัน
3
บทที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม
1.7 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรม
1.8 วัฒนธรรมคืออะไร
1.9 ลักษณะพื้นฐานของวัฒนธรรม
1.10 ประเภทของวัฒนธรรม
1.11 ระดับวัฒนธรรม
4
บทที่ 2 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย
2.1 ลักษณะพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทย
2.2 ลักษณะบุคลิกภาพประจําชาติ
2.3 ลักษณะพื้นฐานของสังคมชนบทและเมือง
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับสังคมชนบทไทย
2.5 ลักษณะของสังคมชนบทไทย
2.6 วิถีของชนบท
5
2.7 ลักษณะพื้นฐานของสังคมเมือง
2.8 การนิยาม “เมือง” ของไทย

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน/
ชั่วโมง
สื่อที่ใช
3
บรรยายประกอบ power
point.
1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3
3

1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน

ผูสอน
ผูสอน

ผูสอน
ผูสอน

3

1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา

ผูสอน

3

1. บรรยายประกอบ
power point.

ผูสอน

6

7

8

9

10

11

2.9 ลักษณะเมืองของไทย
2.10 ประเภทของเมือง
2.11 ปญหาของเมือง
2.12 ภาพลักษณของชนบทและเมือง
บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของประชากรไทย
3.1 ลักษณะทั่วไปของประชากรไทย
3.2 ขนาดของประชากรโลกและประเทศตางๆ
3.3 ขนาดของประชากรไทยตามรายภาค
3.4 องคประกอบของประชากร
บทที่ 3 ลักษณะทั่วไปของประชากรไทย
3.5 ภาวะเจริญพันธุ
3.6 การยายถิ่น
3.7 ภาวะการตาย
3.8 อัตราเพิ่มของประชากรไทย
บทที่ 4 ครอบครัวและเครือญาติ
4.1 การเกี้ยวพาราสีและการเลือกคู
4.2 การหมั้นหมาย
4.3 การสมรส
4.4 การเลือกที่อยูภายหลังสมรส
4.5 การมีบุตร
4.6 การอบรมเลี้ยงดูบุตร
บทที่ 4 ครอบครัวและเครือญาติ
4.7 การนับญาติและการรับมรดก
4.8 รูปแบบครอบครัวไทย
4.9 แนวโนมของครอบครัวไทยในอนาคต
บทที่ 5 วัฒนธรรมไทย
5.1 วัฒนธรรมไทย
5.2 วัฒนธรรมพื้นบานของทองถิ่นไทย
5.3 คุณคาของวัฒนธรรมพื้นบาน
5.4 การปลูกฝงวัฒนธรรมพื้นบาน
5.5 วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบาน
5.6 วัฒนธรรมพื้นบานแตละทองถิ่น
5.7 วัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่นภาคเหนือ
5.8 วัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่นภาคอีสาน
5.9 วัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่นภาคกลาง
5.10 วัฒนธรรมพื้นบานทองถิ่นภาคใต
5.11 การสงเสริมและพัฒนาทางวัฒนธรรม
บทที่ 5 วัฒนธรรมไทย
5.12 ประเพณีไทย
5.13 ปจจัยที่ทําใหประเพณีไทยแตกตางกันของแต
ละทองถิ่น
5.14 คุณคาของประเพณี
5.15 ประเภทของประเพณี
5.16 ความสําคัญของประเพณี

2. วีดิทัศน
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1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา

ผูสอน

3

1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา

ผูสอน

3

1.บรรยายประกอบ power
point.
2. วีดิทัศน
3.ใบความรู

ผูสอน

3

1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา
1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา

ผูสอน

1. บรรยายประกอบ
power point.
2. วีดิทัศน
3. กรณีศึกษา

ผูสอน

3

3

ผูสอน

12

13

14
15

16

5.17 ประเพณีในสังคมไทย แบงออกเปน 4
ประเภท
5.18 วัฒนธรรมความเชื่อของสังคมไทย
5.19 ลักษณะความเชื่อในสังคมไทย
บทที่ 5 วัฒนธรรมไทย
5.20 ภูมิปญญาไทย
5.21 ความหมายของภูมิปญญา
5.22 ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย
5.23 ขอบขายของภูมิปญญาไทย
5.24 ประเภทของภูมิปญญาไทย
5.25 กระบวนการเรียนรูภูมิปญญาไทย
5.26 ภูมิปญญาดานตางๆ
5.27 การใชสมุนไพรไทยรักษาโรค ซึ่งมีสรรพคุณทางยา
5.28 การรักษาดวยวิธีการนวดแผนไทย
บทที่ 6 สังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
6.1 ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
6.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคม
วัฒนธรรม
บทที่ 6 สังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
6.3 สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรม
6.4 รูปแบบการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 6 สังคมวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
6.5 แนวโนมกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม
วัฒนธรรม
6.6 การเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมชนบทไทย
6.7 ปญหาการเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1
2
3
4
5

ผลการเรียนรู
2.1 2.2 2.3
2.1 2.2 2.3
2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.2 4.1
4.24.3 5.1 5.2 5.3
1.1 1.2 1.34.1 4.2 4.3
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1.บรรยายประกอบ power
point.
2. วีดิทัศน

ผูสอน

3

1.บรรยายประกอบ power
point.
2. วีดิทัศน

ผูสอน

3

1.บรรยายประกอบ power
point.
2. วีดิทัศน
1.บรรยายประกอบ power
point.
2. วีดิทัศน

ผูสอน

3

ผูสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

สัดสวนของการประเมินผล

การสอบกลางภาค

8
5

10
10
20

ตลอดภาค
การศึกษา

20

งานกลุมการศึกษา
1. แหลงการเรียนรูกุฎีจีน
2. นิทรรศนรัตนโกสินทร
จิตพิสัย แบบฝกหัด ปฏิบัติ
และงานที่มอบหมายให
การสอบปลายภาค

40

เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม
100
คะแนนเต็มเก็บ
60
- สอบกลางภาค 20
- งานกลุม
20
- จิตพิสัย
10
- แบบฝกหัด 10
สอบปลายภาค

คะแนน แบงเปน
คะแนน ดังนี้
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
40 คะแนน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมไทยและวัฒนธรรมไทย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
website www.culture.go.th ,,www.tat.or.th/festival, www.thaigoodview.com, www.rakbankerd.com ,
www.societythai.com ,www.nfe.go.th, www.nidambe11.net, www.shool.net.th
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กนกศักดิ์ แกวเทพ. (๒๕๔๓). “การพัฒนาประเทศไทย จากแผนพัฒนาฉบับที่ ๑ – ๘ :
บทวิเคราะหทางยุทธศาสตร”ใน วิถีใหมแหงการพัฒนา วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
เกื้อ วงศบุญสิน. (๒๕๔๐). ประชากรกับการพัฒนา. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงาน. (๒๕๔๙). สรุปวัฒนา
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. (Online) Available : http://www.nesdb.go.th.
คณะอนุกรรมการดําเนินงานและประสานงานวันอนุรักษมรดกไทย. แผนแมบทวันอนุรักษมรดกไทย พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๔.
จรัล พรหมอยู. (๒๕๒๓). สังคมและวัฒนธรรมไทย. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร.
จักษ พันธชูเพชร. (๒๕๔๕). การเมืองและการปกครองไทย : มิติทางประวัติศาสตร และสถาบันทางการเมือง.
กรุงเทพมหานคร : บริษัท มายด พับลิชชิ่ง จํากัด.
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (๒๕๔๙). สังคมวิทยา. พิมพครั้งที่ ๑๒. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
ชวลิต พิชาลัย และ วนิดา พิชาลัย. (๒๕๔๑). เศรษฐศาสตรชาวพุทธกับการแกไขวิกฤติการณเศรษฐกิจและสังคมไทย.
วารสารสมาคมเศรษฐศาสตรไทย.
ชัย เรืองศิลป. (๒๕๓๓). ประวัติศาสตรไทยดานเศรษฐกิจ ตั้งแตโบราณถึง พ.ศ.๒๓๙๙. กรุงเทพมหานคร : ตนออ.
ปรีชา เปยมพงศสานต และ กนกศักดิ์ แกวเทพ. (๒๕๔๓). “แนวคิดและความใฝฝน
ของ ๑๔ นักคิดอาวุโสไทย ” ใน
วิถีใหมแหงการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรีชา เปยมพงศสานต. (๒๕๔๓). “วิกฤตการณแหงการพัฒนา ” ใน วิถีใหมแหงการพัฒนา : วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปุระชัย เปยมสมบูรณ. (๒๕๔๕). การควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดลอม : หลักทฤษฎีและมาตรการ. พิมพครั้งที่ ๓.
กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ.

หมวดที่ 7 การประเมิลและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การประเมินผูสอน และการประเมินรายวิชาจากแบบการประเมิน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การประเมินจากแบบประเมินอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
- การนําผลการประเมินจากขางตนมาปรับปรุงการสอนในการจัดการสัมมนาการสอนและการวิจัยในการจัดการเรียนการสอน
4. การทวนมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
- การทบทวนจากคะแนนการสอบของนักศึกษา
- การประเมินจากการปฏิบัติโครงการ
- การสอบถามจากนักศึกษาถึงความคาดหวังของรายวิชานี้
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
- การปรับปรุงสาระรายวิชาทุก 3 ป
- จัดอาจารยผูสอนตามสาระวิชาที่ตนเองถนัด
- ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับสาระของรายวิชา

