
 

 

ประมวลรายวชิา (Course Syllabus) 
กระบวนวชิา SO1310 : สังคมวทิยาเบือ้งต้นส าหรับครูสังคมศึกษา 

ภาคการเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2552 
โปรแกรมหลกัสูตรและการการสอน สาขาวชิาสังคมศึกษา 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏเชียงราย 
 

1) รหัสวชิา  SO 1301 

 

2) ช่ือวชิา   สังคมวทิยาเบ้ืองตน้ส าหรับครูสังคมศึกษา 
     (Introduction to Sociology for Social Studies Teachers) 

 

3) จ านวนหน่วยกติ  3 หน่วยกิต จ านวนชัว่โมงท่ีสอน/สัปดาห์ 3 ชัว่โมง/สัปดาห์ 

 

4) สถานภาพวชิา  หมวดวชิาเอกบงัคบั 

 

5) อาจารย์ผู้สอน  อาจารยอ์นุชิต  วฒันาพร  คณะครุศาสตร์ 

   อาจารยอ์าทิตย ์วงศอ์ทิติกุล วทิยาลยันานาชาติภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
 

6) ค าอธิบายรายวชิา 

  ศึกษาความหมาย ขอบเขต และประวติัความเป็นมาของสังคมวทิยา  สังคมมนุษย ์

โครงสร้างทางสังคม การจดัระเบียบทางสังคม  ความสัมพนัธ์และการกระท าระหวา่งกนัทางสังคม 

กลุ่มสังคม  สถาบนัสังค ม  ลกัษณะทัว่ไปของสังคมและวฒันธรรม ปัญหาสังคมปัจจุบนัและแนว

ทางแกไ้ข วเิคราะห์สถานการณ์ ความเปล่ียนแปลง ของสังคมและวฒันธรรมไทย 

 

7) จุดประสงค์การเรียนรู้ 

7.1 นกัศึกษาเกิดความเขา้ใจในองคค์วามรู้ดา้นสังคมศาสตร์ 

7.2 นกัศึกษาเขา้ใจถึงความหมายของสังคมวทิยา ความหมายของสังคมและวฒันธรรม 

กระบวนการทางสังคม กลุ่มสังคม การจดัระเบียบทางสังคม สถาบนัสังคม ปัญหาสังคม  

7.3 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นส าคญัทางสังคมได้ 

7.4 นกัศึกษาเขา้ในทฤษฏีสังคมวทิยาท่ีส าคญัของส านกัคิดต่าง ๆ 



 

8) แผนการจัดกจิกรรม   

สัปดาห์
ที ่

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/ แหล่งการ
เรียนรู้ 

งานทีม่อบหมาย 

1 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสงัคมวทิยา 
- ความหมาย 
- ลกัษณะ 
- ความเป็นวทิยาศาสตร์ของ

สงัคมวทิยา 
- ขอบเขต เน้ือหาสาระของ

สงัคมวทิยา 
- วธีิการทางสงัคมวทิยา 

-ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

2 ประวติัความเป็นมาของสงัคมวทิยา -ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

3 ทฤษฎีทางสงัคมท่ีส าคญั (1) งานคน้ควา้เน้ือหา
ทฤษฎีสงัคมวทิยาของ
แต่ละส านกั 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

รายงานการคน้ควา้
กลุ่มละ 1 ฉบบั 

4 ทฤษฎีทางสงัคมท่ีส าคญั (2) งานคน้ควา้เน้ือหา
ทฤษฎีสงัคมวทิยาของ
แต่ละส านกั 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

รายงานการคน้ควา้
กลุ่มละ 1 ฉบบั 

5 ทฤษฎีทางสงัคมท่ีส าคญั (3) งานคน้ควา้เน้ือหา
ทฤษฎีสงัคมวทิยาของ
แต่ละส านกั 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

รายงานการคน้ควา้
กลุ่มละ 1 ฉบบั 

6 ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกบัสงัคมมนุษย ์
- ความเป็นมาของสงัคมมนุษย ์
- ความหมายของสงัคม 
- ลกัษณะของสงัคม 
- องคป์ระกอบของสงัคม 
- ประเภทของสงัคม 
- ววิฒันาการของสงัคม 
- หนา้ท่ีของสงัคม 

-ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

7 กลุ่มคน/ กลุ่มทางสงัคม/ การจดัล าดบั
ชั้นทางสงัคม 

-ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

8 สถาบนัทางสงัคม -ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 



 

สัปดาห์
ที ่

สาระการเรียนรู้ กจิกรรมการเรียนรู้ ส่ือ/ แหล่งการ
เรียนรู้ 

งานทีม่อบหมาย 

9 การจดัระเบียบทางสงัคม  
การควบคุมทางสงัคม 

-ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

10 สอบกลางภาค    
11 วฒันธรรม -ประเด็นค าถาม 

-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-หนงัสือ  
-อินเทอร์เน็ต 
-ส่ืออ่ืน ๆ 

สรุปเน้ือหาจากการ
เรียน 

12 การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและ
วฒันธรรม 

-ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-ข่าวสาร 
-หนงัสือ 
-อินเทอร์เน็ต 

ใบงานเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทาง
สงัคม 

13 ปัญหาสงัคม -ประเด็นค าถาม 
-แลกเปล่ียนความ
คิดเห็นในชั้นเรียน 

-ข่าวสาร 
-หนงัสือ 
-อินเทอร์เน็ต 

ใบงานเก่ียวกบัการ
เปล่ียนแปลงทาง
สงัคม 

14 สงัคมวทิยาในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (1) 

สมัมนาชั้นเรียน
เก่ียวกบัวชิาสงัคม
วทิยาในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-หนงัสือ 
-อินเทอร์เน็ต 
-อ่ืน ๆ 

รายงานการสมัมนา
ชั้นเรียนกลุ่มละ 1 
ฉบบั 

15 สงัคมวทิยาในหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (2) 

สมัมนาชั้นเรียน
เก่ียวกบัวชิาสงัคม
วทิยาในหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

-หนงัสือ 
-อินเทอร์เน็ต 
-อ่ืน ๆ 

รายงานการสมัมนา
ชั้นเรียนกลุ่มละ 1 
ฉบบั 

16 สอบปลายภาค    

 

9) การวดัและประเมินผล 

9.1  การวดัผล 

  (1) คะแนนเกบ็       70 คะแนน 

  -  การเข้าช้ันเรียน/การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 คะแนน 

  -  ทดสอบในช้ันเรียน      10 คะแนน 

- การท างานท่ีได้รับมอบหมาย     30 คะแนน 

  -  สอบกลางภาค        20 คะแนน 

   (2) สอบปลายภาค      30 คะแนน 

 



 

9.2  การประเมินผล 

ระดบัคะแนน A B+ B C+ C D+ D E 
ช่วงคะแนน 85-100 80-85 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 0-54 

 

10) การติดต่อ และโอกาสการเข้าพบผู้สอน  

อาจารย์อนุชิต  วฒันาพร   โทรศพัท ์ 089-756-8746 อีเมล์:  ed_anuchit@cru.in.th 
หอ้งท างาน  211 คณะครุศาสตร์ 
วนัและเวลา  วนัจนัทร์    เวลา 13.30-15.30 น. หรือ ตามท่ีนดัหมาย 

อาจารย์อาทติย์ วงศ์อทติิกุล  โทรศพัท ์085-988-2834  อีเมล์: tawan_wong@hotmail.com 
หอ้งท างาน  วทิยาลยันานาชาติภูมิภาคลุ่มน ้าโขง  
วนัและเวลา  วนัองัคาร และวนัพุธ  เวลา 13:30 – 16:30 น. หรือ ตามท่ีนดัหมาย 
 

11) รายช่ือหนังสือ/ ต ารา อ่านเพิม่เติม 

1) สุภางค ์ จนัทวานิช. ทฤษฎีสังคมวทิยา. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2551. 

2) สุเทพ  สุนทรเภสัช. ทฤษฎีสังคมวทิยาร่วมสมยั: พื้นฐานแนวความคิดทฤษฎีทางสังคมและ

วฒันธรรม. เชียงใหม่: ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 

2540” 

3) จนัทนี  เจริญศรี. โพสทโ์มเดิร์นกบัสังคมวทิยา (พิมพค์ร้ังท่ี 2). กรุงเทพฯ: วภิาษา, 2545. 

4) พทัยา  สายหู. กลไกของสังคม (พิมพค์ร้ังท่ี 10). กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2544. 

5) งามพิศ  สัตยส์งวน. หลกัมานุษยวทิยาวฒันธรรม (พิมพค์ร้ังท่ี 4). กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ์

, 2543. 

6) ดนยั ไชยโยธา.   พื้นฐานทางสังคมวทิยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2534. 

7) ลิวอิส เอ. โคเซอร์. แนวความคิดทฤษฎีทางสังคมวทิยา ตอน ออกสัต ์กองต ์แปลโดย จามรี  

พิทกัษว์งศ.์ กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2537. 

8) ฉลาดชาย รมิตานนท.์ สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาไทย: สถานภาพและทิศทาง. เชียงราย : 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2530. 



 

9) คณาจารยภ์าควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สังคมและวฒันธรรม. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2549. 

10) Giddens, Anthony. Sociology: Introductory Readings.  Cambridge: Polity Press, 1997. 

11) Gellert, Walter.  Sociology: an Introduction. New York: McGraw-Hill, 1995. 

 

12) เงื่อนไขการเรียน 

1)  ตรงต่อเวลา เขา้เรียน และร่วมกิจกรรมทุกคร้ัง 

2) รับผดิชอบงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่งตามเวลาท่ีก าหนด 

3) ไม่คดัลอกงานผูอ่ื้น หากตรวจสอบพบ ประเมินผลการเรียนเป็น E ทนัที 

4) นกัศึกษาท่ีไม่ไดเ้ขา้ชั้นเรียน หรือไม่ไดร่้วมกิจกรรมท่ีมีการวดัและประเมินผลโดยไม่แจง้

ล่วงหนา้ หรือไม่มีเหตุผลอนัสมควร ไม่มีสิทธิโตแ้ยง้การประเมินผลการเรียนท่ีเกิดข้ึน  

 

 


