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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วิทยาเขต / คณะ / ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อวิชา
2593110A การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
Social Conflict Management
2. จานวนหน่ วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยเป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผ้ สู อน
อาจารย์สมศรี สัตนาโค
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปี ที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre - requisites)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co - requisites)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
มิถุนายน 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. รู้และเข้าใจแนวคิดทฤษฎี ความหมายของความขัดแย้ง และสามารถอธิบายได้
2. เข้าใจ พร้อมอธิบายสาเหตุ และพัฒนาการของความขัดแย้งได้
3. วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างของความขัดแย้งในสังคมไทย อภิปรายและนาเสนอได้
4. อภิปรายการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของงความขัดแย้งที่มีต่อสังคมในระดับต่างๆ ได้
5. สามารถอธิ บาย วิธีการ แนวทาง และกระบวนการที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งได้
6. นาหลักการ ความรู้ กระบวนการจัดการความขัดแย้งไปใช้ในการปฏิบตั ิจริ ง โดยการลงชุมชน
จัดทาประชามติ การทาประชาพิจารณ์ได้
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด ว่าด้วยความขัดแย้ง และการจัดการความขัดแย้ง โดยวิเคราะห์ความขัดแย้งในสังคม
สมัยใหม่ ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะ การกาหนดรู ปแบบ และวิธีการจัดการ
ความขัด แย้ง ในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น การจัด ท าประชาพิ จ ารณ์ การท าประชามติ การเจรจาต่ อ รอง การ
ปรึ กษาหารื อร่ วม แนวคิดว่าด้วยการมีส่วนร่ วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย ระดับและรู ปแบบ
ของการมีส่วนร่ วม และการจัดการความขัดแย้งแบบมีส่วนร่ วม
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝึ กภาคสนาม/ฝึ ก การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ

45 ชัว่ โมงต่อภาค

ตามความต้องการของ

การศึกษา

นักศึกษา

ไม่มีการฝึ กงาน

6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลตามความต้องการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) แสดงออกซึ่งความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต่อตนเองและผูอ้ ื่น
2) มีวนิ ยั ความรับผิดชอบต่อตนเองชุมชนและสังคม
3) เคารพสิ ทธิ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น โดยคานึงถึงศักดิ์ศรี ของความเป็ นมนุษย์
4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
5) มีจิตสาธารณะ เสี ยสละ เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ และมีส่วนร่ วมทางสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) กาหนดเงื่อนไข ข้อตกลงร่ วมกันระหว่างผูเ้ รี ยนและผูส้ อน เรื่ องระเบียบการเข้าชั้นเรี ยน
การแต่งกาย และการตรงต่อเวลา
2) จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเพื่อให้ผเู ้ รี ยนได้มีความตระหนัก โดยยกสถานการณ์สังคม
บ้านเมืองในปั จจุบนั โดยเน้นให้เห็นถึงผลกระทบของการขาดคุณธรรมจริ ยธรรม
3) จัดรู ปแบบการเรี ยนรู ้ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม และการทางานเป็ นทีม
4) ส่ งเสริ มการทากิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นของ ตนเอง
5) เชื่อมโยงองค์ความรู้ในบทเรี ยน กับศาสนา กฎหมาย สิ ทธิ บทบาท และหน้าที่ และการ
ส่ งเสริ มหน้าที่อนั พึงปฏิบตั ิของผูเ้ รี ยน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรี ยน การส่ งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมายและการร่ วมกิจกรรม
2) ประเมินจากการมีวนิ ยั และพร้อมเพรี ยงของนักศึกษาในการร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
4) ประเมินจากการปฏิบตั ิตนในสังคม และการวางตัวได้อย่างเหมาะสม

3

มคอ.3

2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องการ
1. มีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทฤษฎี เพื่อการพัฒนาอย่างกว้างขวางและเป็ นระบบ
ทันสมัยต่อสถานการณ์โลก
2. สามารถนาเอาองค์ความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาสังคม
3. สามารถนาองค์ความรู ้มาใช้ในการแก้ปัญหาสังคมได้
4. สามารถนาเอาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ กับการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
5. สามารถเชื่อมโยง องค์ความรู ้เพื่อการพัฒนากับความรู ้ ในศาสตร์ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
2.2 วิธีการสอน
1) บรรยายเชิงวิชาการ ประกอบกรณี ศึกษา เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งทางสังคม
2) จัดกระบวนเรี ยนรู้แบบ Active Learning ฝึ กคิด วิเคราะห์ในชั้นเรี ยน จากเนื้อหาวิชา บทความ
งานวิจยั วีดีทศั น์ เอกสารประกอบการสอน ฯ
3) การค้นคว้า การวิเคราะห์ นาเสนอรายงานกลุ่ม
4) มอบหมายให้นกั ศึกษาลงพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อศึกษาข้อมูล หรื อทาวิจยั โดยใช้องค์ความรู ้
ในการการจัดการความขัดแย้งทางสังคม
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบย่อย การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2) การสอบกลางภาคเรี ยนและปลายภาคเรี ยน
3) การประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรี ยน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถศึกษาวิเคราะห์เชื่ อมโยงองค์ความรู ้อย่างเป็ นระบบ
2) มีทกั ษะในการจัดการประมวลความคิดและความรู ้อย่างเป็ นระบบ
3) มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาผูเ้ รี ยนทางด้านสังคมเพื่อพัฒนาประเทศชาติ
4) สังเคราะห์องค์ความรู้ ไปสู่ การปฏิบตั ิได้จริ งในชีวติ ประจาวัน
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3.2 วิธีการสอน
1) ฝึ กให้วเิ คราะห์ปัญหาจากกรณี ศึกษา โดยการศึกษาจากตารา เอกสาร เหตุการณ์ในสังคม ฯ
2) เชิญผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรท้องถิ่น หรื อองค์กรอิสระ
มาเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
3) การสะท้อนความคิด ร่ วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็นสาคัญที่เป็ นปัญหาและสถานการณ์
สาคัญ ที่เป็ นที่สนใจของสังคม
4) ฝึ กเชื่อมโยงองค์ความรู ้ เพื่อนาไปปฏิบตั ิจริ ง ในสังคม และชุมชนท้องถิ่น
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากรายงานที่นกั ศึกษาจัดทา
2) ประเมินจากการนาเสนอรายงาน การร่ วมแสดงความคิดเห็น การทากิจกรรมในชั้นเรี ยน
3) ประเมินจากการคิด การวางแผนงาน (Action Plan) กิจกรรมและการเรี ยนในชั้นเรี ยน
4) ประเมินผลจากผลการปฏิบตั ิโครงการในชุมชนท้องถิ่น
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถวางแผนงานของตนเองและพัฒนาตนเองได้
2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูบ้ ริ หาร อาจารย์ เพื่อนร่ วมชั้นและร่ วมสถาบัน
3) มีส่วนร่ วมในการทากิจกรรม อย่างสร้างสรรค์ และการทางานเป็ นทีม
4) ร่ วมแสดงออก ตามบทบาทของความเป็ นผูน้ า และผูต้ ามในการทากิจกรรมได้
5) สามารถทางาน ทากิจกรรม จนบรรลุตามเป้ าหมายที่วางไว้ได้
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการมีส่วนร่ วมให้รู้จกั บทบาทหน้าที่ที่สาคัญของตนเอง
2) จัดกิจกรรมกลุ่ม เพื่อคิด วิเคราะห์ กรณี ศึกษา แลกเปลี่ยนและนาเสนอโดยทีม (Team Work)
3) เสริ มทักษะของการทากิจกรรมเพื่อสังคม โดยแนะนาการวางแผน การจัดแบ่งเวลาเรี ยนและ
เวลาทากิจกรรม ให้ประสบความสาเร็ จ
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4.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
2) ประเมินจากรายงานและการร่ วมกิจกรรมกลุ่ม
3) ประเมินจากการร่ วมกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1) มีทกั ษะในการใช้ภาษา ทั้งการพูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง
2) มีทกั ษะในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
3) สามารถใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ ในการค้นคว้า สื บค้นข้อมูลความรู้
4) มีวจิ ารณญาณในการสังเคราะห์สื่อ และสารสนเทศในปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) การจัดกิจกรรมที่เน้นให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะระหว่างบุคคล และกลุ่ม ทั้งการพูด ฟัง และการ
เขียน
2) ใช้สื่อ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เข้ามาใช้ประกอบการสอนในรู ปแบบที่หลากหลาย
3) สอนการใช้เทคนิคการนาเสนอรายงาน โดยใช้สื่อสมัยใหม่
4) เสริ มทักษะ เทคนิควิธีการ อภิปราย สื่ อสาร การพูดต่อหน้าชุมชน ให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ
5) ส่ งเสริ มการส่ งงาน และการใช้ประโยชน์ และการร่ วมแสดงความคิดเห็นในสื่ อสาธารณะให้
เป็ นไปในทางที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากผลงานจากการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยใช้แบบประเมินทักษะ และ
พัฒนาการ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการฟัง
2) ประเมินจากการนาเสนอผลงานของนักศึกษา
3) ประเมินจากผลงานที่สืบค้น รายงานที่ส่งโดยใช้ Internet และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เหมาะสม
6
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
สั ปดาห์
หัวข้ อการสอน
ที่
1
- ชี้แจงแนวการเรี ยนการสอน
- ความหมายของรายวิชาการ
จัดการความขัดแย้งทางสังคม
- ส่ งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
2
แนวคิดทฤษฎีความขัดแย้ง
- วิวฒั นาการความขัดแย้ง
- ปรากฏการณ์ความขัดแย้ง
3

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่ อทีใ่ ช้
ชั่วโมง
3
- บรรยาย
- Presentation
- อภิปราย
- ใบงาน
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- แบบทดสอบ
3

- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

-

3

- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- PowerPoint
- บทความ
- ใบงาน

3

- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
กิจกรรมชั้นเรี ยน
- บรรยาย
- อภิปราย
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- ชมวีดีทศั น์
“สังคมไทยกับการ
จัดการความขัดแย้ง”

-

สาเหตุการเกิดความขัดแย้ง
- สาเหตุจากบุคคล
- สาเหตุจากสภาพแวดล้อม
- สาเหตุจากนโยบาย
- สาเหตุจากสังคม
ประเภทของความขัดแย้ง
- ความขัดแย้งในองค์กร
- ความขัดแย้งในท้องถิ่น
- ความขัดแย้งทางสังคม
สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคม
โลก

3

6

สถานการณ์ความขัดแย้งใน
สังคมไทย ชุมชนและท้องถิ่น

3

7

การจัดการความขัดแย้งทางสังคม

3

4

5

หมาย
เหตุ

PowerPoint
เอกสาร
ใบงาน
บทความ
PowerPoint
บทความ
ใบงาน
เอกสาร

PowerPoint
บทความ
ใบงาน
PowerPoint
บทความ
ใบงาน
วีดีทศั น์ 30 นาที
ใบงาน
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9

การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
- ความหมายของการจัดการ
- องค์ประกอบของการจัดการ
- กระบวนการขั้นตอน / วิธีการ
10-11 กระบวนการจัดการความขัดแย้ง
- เวทีประชาคม
- การทาประชาพิจารณ์
- การอภิปราย เสวนา ฯ
12 - การจัดการความขัดแย้งอย่าง
สร้างสรรค์
- การจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวธิ ี
13-14 การจัดการความขัดแย้งทางสังคม
- กรณี ตวั อย่าง การจัดการความ
ขัดแย้งในท้องถิ่น
15

- สรุ ปผลการจัดการความ
ขัดแย้งในเชิงปฏิบตั ิ
- สรุ ปบทเรี ยน และต่อยอดองค์
คามรู้ในการพัฒนา

3

- บรรยาย
- อภิปราย
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

- PowerPoint
- ใบงาน
- กรณี ศึกษา

6

- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- บรรยาย
- อภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น
- กิจกรรมชั้นเรี ยน
- ศึกษางานวิจยั เรื่ อง
“การแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง : จากปากพนัง
ถึงปากมูล”
- บรรยาย
- อภิปรายสรุ ป
- กิจกรรมชั้นเรี ยน

-

3

6

3

PowerPoint
บทความ
ใบงาน
กรณี ศึกษา
PowerPoint
บทความ
ใบงาน
กรณี ศึกษา
PowerPoint
ใบงาน
งานวิจยั

- PowerPoint
- เอกสาร
- รายงาน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
พระไพศาล วิสาโล (2549). สั นติวธิ ี วิถีแห่ งอารยะ. กรุ งเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง
อิมรอน มะลูลีม. (2538). วิเคราะห์ ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศ : กรณีศึกษากลุ่ม
มุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ . พิมพ์ครั้งแรก กรุ งเทพฯ : ศูนย์หนังสื อจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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ชุมชนปฏิบตั ิการด้านความรู้ “ศาลาร่ มไม้”. (2554). การจัดการความขัดแย้งในสั งคมไทย : ทางรอด
ทางเลือก หรือทางตัน. พิษณุ โลก : ดาวเงินการพิมพ์
โยฮัน กัลป์ ตุง. เดชา ตั้งสี ฟ้า, แปล. (2550). การเปลีย่ นแปลงขับเคลือ่ นความขัดแย้งด้ วยสั นติวธิ ี.
กรุ งเทพฯ : มูลนิธิเอเชียและศูนย์สันติวธิ ีสาธารณสุ ข

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- แบบประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
- สรุ ปผลการประเมินการสอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- การสังเกตของผูส้ อน
- การสนทนากลุ่มระหว่างอาจารย์ผสู ้ อนประจาวิชา
3. การปรับปรุ งการสอน
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- ประชุมเชิงปฏิบตั ิการอาจารย์ผสู้ อน เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
- จดทาวิจยั ทั้งในและนอกชั้นเรี ยน เพื่อนาผลวิจยั ที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่า งกระบวนการสอนรายวิช า มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ในรายหัวข้อ ตามที่ ค าดหวัง
จากการเรี ยนรู ้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาหรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึ ง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ในรายวิชาได้ ได้แก่
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น
หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
9
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- การตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
นาข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มาวางแผนเพื่อปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
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