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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการนวัตกรรมสังคม 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
      1.รหัสและชื่อรายวิชา  

SOM1205 ปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลง (Social problems and change)  

2.จ านวนหน่วยกิจ 
3 หน่วยกิจ 3(3-0-6) 
บรรยาย  3 ชั่วโมง - ปฏิบัติ 0 ชั่วโมง - ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง 

3.หลักสูตรและประเภทรายวิชา 
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต รายวิชาเฉพาะด้าน(วิชาเอก)  

4.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ ดร.สุวิทย์ คงสงค์ 

5.ภาคการศึกษา /ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1 

6.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

7.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 
ห้อง 3641 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  
วันที่จัดท ารายวิชา 1 เดือนเมษายน พ.ศ. 2556 
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาครั้งล่าสุด 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 
 

 



หมวดที ่2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

1.1 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความส าคัญของปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ใน
ฐานะที่เป็นแขนงหนึ่งของสังคมศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและการวิเคราะห์ 

1.2 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปสู่การปรับตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และสร้างสรรค์สังคม
ที่มีความสุข  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้ที่เรียนมาให้สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันอย่างเท่าทัน   

หมวดที่ 3   ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  
 แนวความคิดและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความหมายและ
ความส าคัญของปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งให้ศึกษาท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิด 
ทฤษฏี พ้ืนฐานในการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน รูปแบบและเทคนิควิธีการวิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและสาเหตุ
ของปัญหาสังคมไทย โดยเน้นการเรียนรู้กรณีศึกษาปัญหาทางสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ /งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน  
การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

ไม่มี 90 ชั่วโมง 
(3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ผู้สอนจัดตารางเวลา เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าพบ ขอค าปรึกษาและให้ค าแนะน าสัปดาห์ละ 1
ชั่วโมง โดยคณาจารย์จะแจ้งวันและเวลาให้นักศึกษาทราบหรือ 
 3.2 อาจารย์ผู้สอน ขยายช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยมอบหมายนักศึกษาให้ติดต่อผ่าน E-mail Address  
และโทรศัพท์มือถือ  
 
 
 
 



 
หมวดที่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นทีม สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ

ความส าคัญได้ 
(4) เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมถึงเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 
1.2 วิธีการสอน 
ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร  เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรง

เวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างาน
กลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกการบ้านผู้อ่ืน  เป็นต้น  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม  จริยธรรมในการ
สอนทุกรายวิชา  รวมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  เช่น  การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์
แก่ส่วนรวม  เสียสละ 

1.3 วิธีการประเมินผล 
  1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่
มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
  3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
  4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
2. ความรู้ 

2.1   ความรู้ที่ต้องได้รับ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการที่ส าคัญในศาสตร์การจัดการนวัตกรรมสังคม 
(2) มีความรู้ความเข้าใจ และสนใจที่จะพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ในการพัฒนาชุมชนหรือสังคมได้ 
(3) สามารถบูรณาการความรู้กับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ 

 
     
 



 
2.2 วิธีการสอน 

  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ  โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และประยุกต์ทางปฏิบัติใน
สภาพแวดล้อมจริงโดยเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัยใหม่   ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา  
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษางานหรือ
เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

2.3 วิธีการประเมินผล 
 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่าง ๆ คือ 

1) การทดสอบย่อย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 

4) ประเมินจากโครงการที่น าเสนอ 

5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

(1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความและประเมินสถานการณ์ของสังคมในแนวทางอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะทางวิชาการกับการแก้ไขปัญหาทางสังคมได้อย่างเหมาะสม

  

3.2   วิธีการสอน 
      1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยี 
      2) การอภิปรายกลุ่ม 
      3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
3.3 วิธีการประเมินผล 

    ประเมินสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา  เช่น   ประเมินจากการน าเสนอ
รายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์  เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 



4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลายและสามารถสนทนากับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถเป็นผู้ริเริ่ม และแสดงถึงความเป็นผู้น าในการแก้ไขสถานการณ์ พร้อมทั้งแสดงจุดยืน

อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและความรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ ทางวิชาการ รับผิดชอบต่ออาชีพ และสังคม 

 
4.2 วิธีการสอน 
    โดยการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้ท างานเป็นกลุ่ม แบบมีส่วนร่ม โดยการค้นคว้าจากหนังสือ 

เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หรือโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในความรับผิดชอบ คือ 

1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

4) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

5) มีภาวะความเป็นผู้น า 

 4.3 วิธีการประเมิน 
  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน 
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ผลการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของการสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
(3) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม   

5.2 วิธีการสอน 
    กิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จ าลอง  และสถานการณ์
เสมือนจริง  และน าเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลาย
สถานการณ ์
 



5.3 วิธีการประเมินผล 
  1) การประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ    ที่
เกี่ยวข้อง 
  2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

หมวดที่ 5   แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การสอน 

สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 
 

 

ท าความเข้าใจขอบเขตและเนื้อหาของวิชา ปัญหาสังคม
และการเปลีย่นแปลง และมอบหมายงาน 

3 - ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
- ช้ีแจงการทดสอบย่อย / ใบงานท่ี 
1 และ 2 
- ช้ีแจงกิจกรรมเสริมการเรยีนรู้ 
อาทิ แหล่งข้อมูล 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์

2-3 
 
 

 

1. บทที่ 1 
2. ปัญหาสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
3. ความน า ความหมาย ความส าคัญ ทัศนคติของบุคคลต่อ

ปัญหาสังคม 

6 -นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์

 
 

4-5 
 
 

4. บทที ่2  
5. ปัญหาสังคมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส าคัญของ

โลก ปัญหายาเสพติด ปญัหาการกอ่การร้าย ปัญหา
ความรุนแรง ปัญหาความยากจน  

6.   

 
 
6 

-นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว  
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 

 
อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์
 

6 
 
 
 
 

 

บทที3่ 
ปัญหาที่ส าคญัของสังคมไทย  

     3 -นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 
 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์

7 สอบย่อยกลางภาค    



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
8-9 

 
 

บทที่ 4  
ปัญหาการว่างงาน กล่าวน า ความหมาย สาเหตุของ
ปัญหา ผลของปัญหาการว่างงาน 
 

 
6 

- บรรยาย โดยยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน  ในช้ันเรียน 
- นักศึกษาน าเสนอกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน (Case 
Teaching) 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์

 
10 
 

 

บทที่ 5  
ปัญหาความยากจน กล่าวน า ความหมาย เกณฑ์การวัด
ความยากจน ผลความจนต่อบุคคลและปัญหาสังคม 
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 
 

3 - บรรยาย โดยยกตัวอย่างประกอบ 
- อภิปรายแลกเปลี่ยน  ในช้ันเรียน 
- นักศึกษาน าเสนอกรณีศึกษา
ประกอบการเรียนการสอน (Case 
Teaching) 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนไลน ์

11-12 บทที่ 6 
ปัญหาครอบครัว สาเหตุแห่งปัญหา รูปแบบของ
ครอบครัวที่มีปัญหา ผลของปัญหาครอบครัว การย่า
ร้าง ในสังคมโลก และสังคมไทย แนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาครอบครัว 

6 - นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปราย
แลกเปลีย่นประสบการณเ์รียนรู้    
ในช้ันเรียน 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์
ออนดีมานด ์

13 บทที่ 7  
ปัญ ห าชุมชน แออั ด  ส าเห ตุ ก าร ชุ มชนแออั ด ใน
ต่างประเทศ ลักษณะทางสังคมวิทยาของชุมชนแออัด
และสลัม สภาปัญหาชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร 

3 -นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์

ออนดีมานด ์

14 บทที่ 8 
 ปัญหาประชากร สถานการณ์ปัญหาประชากร ผล
ปัญหาประชากร แนวคิด ทฤษฏี แนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาประชากร 

3 -นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์
ออนดีมานด ์

15 บทที่ 9  
ปัญหาผู้สูงอายุ ความแตกต่างของบุคคลในวัย  50 60 
70 ปัญ หาสุขภาพผู้ สู งอายุ  ศู นย์ดู แลผู้ สู งอายุ ใน
ต่างประเทศ การสร้างเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สูงอายุ
อย่างสง่างาม 

3 -นักศึกษาวิเคราะห์ข่าว 
ปรากฏการณ์ทางสังคมประจ า
สัปดาห์ และเพื่อนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
- บรรยาย  นักศึกษาร่วมแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเนื้อหาทีเรยีน 

อาจารย์.ดร.    
สุวิทย์ คงสงค ์
ออนดีมานด ์



สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียดการสอน จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้  (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

 
16 สรุปบทเรียนที่ผ่านมา  3 บรรยาย อาจารย์.ดร.    

สุวิทย์ คงสงค ์
ออนดีมานด ์

17 สอบปลายภาค    

 

 
 

 

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลัก  
สนิท สมัครการ,สุพรรณี ไชยอ าพร. แนวความคิดและแนวทางการศึกษาปัญหาสังคมกับปัญหาสังคมไทยและ

มาตรการป้องกันแก้ไข. กรุงเทพมหานคร; ส านักพิมพ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 2005 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
     บญุเลิศ วิเศษปรัชา. โลกของคนไร้บ้าน.กรุงเทพ; ส านักพิมพ์ ศุนย์มานุษยาสิริธร(องค์กรมหาชน)2009 
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์ และ ปนัทดา เผือกพันธ์. 2535. รายงานการวิจัยเรื่องผู้น าท้องถิ่นอีสานกับเครือข่าย
ความสัมพันธ์: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากกรณีศึกษา. ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย. กรุงเทพมหานคร: รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2524.  
ชาย โพธิสิตา. ศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ พิมพ์ครั้งที่ 3 กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับ

ลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2550. 
สัญญา สัญญาวิวัฒ์. ทฤษฎีสังคมวิทยาเนื้อหาและแนวการใช้ประโยชน์เบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2550.  
สุภางค์ จันทวานินิช. ทฤษฎีสังคมวิทยา.กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2553.   
3.เอกสารและข้อมูลแนะน า 
ยศ สัตสมบัติ. แม่หญิงสิขายตัว ชุมชนการค้าประเวณีในสังคมไทย กรุงเทพมหานคร: l สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 

2535. 
 
 
 



หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

1) นักศึกษาตอบแบบประเมินผลผู้สอน 
2) ตรวจสอบจากการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนของนักศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1) นักศึกษาสามารถเสนอข้อคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาผ่าน Internet 
2) มคอ .5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน 
 1)  การวิจัยชั้นเรียน อาทิ การสังเคราะห์องค์ความรู้จากใบงานของนักศึกษา 

2) การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้ของผู้สอน เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในภาควิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1) น าผลการประเมินที่ได้จาก ข้อ 1 และ 2 มาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา
ถัดไป 

2) แก้ไขปรับปรุงผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาตามข้อเสนอของคณะกรรมการภาควิชา 
 


