รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หลักสูตรการบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

รหัสวิชา 2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย (Contemporary World Affairs)
2. จํานวนหนวยกิต
3(3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุมวิชาสังคมศาสตร
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

ผศ.อรรนพ เรืองกัลปวงศ(ตอนเรียน K1 มสด.จันทน 14.30-17.30 นศ. 52 คน)/อาจารยผสู อน
ผศ.อรรนพ เรืองกัลปวงศ(ตอนเรียน Q1 มสด.ศุกร 9.00-12.00 นศ. 57 คน)/อาจารยผสู อน
ผศ.สราวรรณ เรืองกัลปวงศ(ตอนเรียน L1 มสด.จันทน 14.30-17.30 นศ. 41 คน)/อาจารยผสู อน
ผศ.สราวรรณ เรืองกัลปวงศ(ตอนเรียน C1 มสด.พฤหัสบดี 11.30-14.30 นศ. 36 คน)/อาจารยผสู อน
อ.เยาวลักษณ วัยมุข(ตอนเรียน B1 มสด.พุธ 08.00-11.00 นศ. 55คน)/อาจารยผสู อน
อ.ดวงกมล อัศวมาศ(ตอนเรียน D1 มสด.อังคาร 14.30-17.30นศ. 56คน)/อาจารยผสู อน
อ.ดวงกมล อัศวมาศ(ตอนเรียน E1 มสด.อังคาร 14.30-17.30นศ. 59คน)/อาจารยผสู อน
อ.ดวงกมล อัศวมาศ(ตอนเรียน F1 มสด.อังคาร 14.30-17.30นศ. 62คน)/อาจารยผสู อน
อ.ดวงกมล อัศวมาศ(ตอนเรียน G1 มสด.อังคาร 14.30-17.30นศ. 50คน)/อาจารยผสู อน
อ.อุบลรัตน ชาติละออง(ตอนเรียน H1 มสด.พุธ 11.30-14.30นศ. 51คน)/อาจารยผสู อน
อ.อุบลรัตน ชาติละออง(ตอนเรียน I1 มสด.พุธ 14.30-17.30นศ. 74คน)/อาจารยผสู อน
อ.เยาวลักษณ วัยมุข(ตอนเรียน J1 มสด.อังคาร 14.30-17.30 นศ. 54คน)/อาจารยผสู อน

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 55 ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนยสิรินธร กรุงเทพมหานคร
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 มิถุนายน 2555

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

1. จุดมุง หมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน ทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดลอมสามารถวิเคราะหปรากฏการณใน ยุคโลกาภิวัตนทั้งที่
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เปนโอกาสและเปนภัยคุกคามตอสังคมโลกและสังคมไทย ตลอดจนนําองคความรูในรายวิชาที่ไดไปปรับใชใน
ชีวิตประจาวัน เพื่อแกไขปญหาอยางรอบคอบและสันติ
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเหตุการณโลกรวมสมัย ซึ่งนักศึกษาจําเปนจะตองรอบรู
สถานการณจากขาวสารและสื่อตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองใชสื่อตางๆ
เปนจานวนมาก อาทิ แหลงขอมูลขาวสารจากโทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ภาพยนตร ฯลฯ เพื่อใหเกิดความ
รอบรูและเทาทันสถานการณโลก

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ สรางความรูความเขาใจและความสามารถในการคิดวิเคราะห แกไข
ปรับตัว เคารพในศักดิ์ศรีมนุษยและความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไข
ปญหาดวยสันติวิธี การปรับตัวใหอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปจจุบันและอนาคต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
ปฏิบตั /ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติ
ตามความตองการของ
ตองการของนักศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา ( Office Hour) สัปดาหละ 6 ชัว่ โมง (2) ชัว่ โมง
และประกาศใหผูเรียนทราบ นอกจากนั้นยังอนุญาตใหนักศึกษาติดตอผานโทรศัพท และ e-mail ดวย โดย
บอกหมายเลขโทรศัพท และ e-mail address สวนตัวใหทราบ

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสาธารณะ เพื่อใหการดําเนินชีวิต
รวมกับผูอื่นในสังคมเปนปกติสุข สรางสรรค และทําประโยชนใหกับสวนรวม นอกจากนั้นการใชความรูและ
ทักษะในความรูที่ไดเรียนไปสรางองคความรูใหมตองพึงระมัดระวังและคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นตอความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ซึ่งอาจารยจะตองสามารถเปนแบบอยางที่ดีแก
นักศึกษา ทั้งในดานคุณธรรม และจริยธรรมตอไปนี้
1) มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
2) มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย เคารพ และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบันและสังคม เชน
การตรงตอเวลา การแตงกายใหเหมาะสมตามกาลเทศะ เปนตน
3) มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตนอยางมีคุณธรรม
4) สามารถบริหารเวลา และปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
2
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2) การอบรมจิตสานึกคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบสอดแทรกอยูในเนื้อหา
3) การอภิปรายกลุม (Group Discussion)/อภิปรายกลุมยอยแบบผูเรียนมีสวนรวม
4) การระดมสมอง (Focus group) เพื่อวิเคราะหสถานการณ หรือสังเคราะหความรูในรายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ และการแสดงออก
2) พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมาย
3) การสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลจากความรูภายหลังจากที่เรียน
4) ประเมินผลจากพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายในชั้นเรียน
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
นักศึกษามีองคความรูในเนื้อหาวิชาอยางลึกซึ้งและสามารถประยุกตใชความรูที่ไดจากการเรียนใน
รายวิชานี้เพื่อการพัฒนาและปรับตัวใหดารงอยูไดในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถดําเนิน
ชีวิตทุกดานไดอยางเหมาะสม และลดละพฤติกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบทางลบตอตนเองและสังคม
สวนรวม
2.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะหจากหลายสถานการณ
2) จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม จากการคนควาดวยตนเอง (Self Study) ผานระบบเครือ ขาย
ขอมูลสารสนเทศ (internet) และสื่อตางๆ
3) ใชกรณีศกึ ษา (Case Study)
4) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group)
5) การทําโครงการ (Project Based Learning)
6) การทําแบบฝก (Work sheets and Work book)
2.3 วิธีการประเมินผล
1) จากการอภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน
2) สังเกตการณการมีสวนรวมในขอคิดเห็นตางในชั้นเรียน
3) การรายงานผลการศึกษาคนควา โดยการนําเสนอหนาชั้นเรียน และเอกสารรายงาน
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
การศึกษาในรายวิชานี้สงเสริมใหนักศึกษามีความรูเทาทันสถานการณตางๆ ของสังคมไทยและสังคม
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป มีวิธีการเรียนรูที่เหมาะสมกับตนเอง ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองพัฒนาความสามารถ
ทางความคิดที่สรางสรรคและมีความสามารถในการวิเคราะห สรุปเรื่องราวจากสถานการณตางๆไดอยาง
อยางตรงไปตรงมา ไมลําเอียง ไมอคติ สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายได รวมทัง้ สามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาไดดี อีกทั้งยังสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตตนเองไดอยางเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
1) การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะหจากหลายสถานการณ
2) เปดประเด็น /สรางคําถามในชั้นเรียน จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม มีการอภิปรายกลุม
(Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group)
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3) การทําโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่จะตองสืบคน
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควา ดวยวิธีการตางๆ ทําใหผูเรียนตองใชกรณีศึกษา (Case Study)
กรณีปญหา (Problem Based Learning) รวมทั้งการอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดม
สมอง (Focus group) เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความคิดริเริ่มในการทางานใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเองได
3.3 วิธีการประเมินผล
1) จากการอภิปรายระหวางผูสอนและผูเรียน
2) สังเกตการการมีสวนรวมในชั้นเรียน
3) ประเมินรายงาน การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
การสรางทักษะความสัมพันธในรายวิชาระหวางผูสอนและผูเรียนและระหวางผูเรียนดวยกันเองให
เกิดความสัมพันธที่ดี มีบรรยากาศในการศึกษาอภิปรายรวมกัน โดย
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง ปญหามีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายสงงานใหครบถวนตาม
กําหนด
4.2 วิธีการสอน
- เปดโอกาสซักถามผูสอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑในการเรียนตางๆ
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเพื่อสรางความรวมมือ มีจัดกิจกรรมกลุมในการ
วิเคราะหกรณีศกึ ษา
- การมอบหมายงานกลุม โดยการจัดทําโครงการ (Project Based Learning) เพื่อใหผูเรียนไดใช
การระดมสมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา หรือการตอบ
ขอสงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุม โดยใชทักษะกระบวนกลุมในการดําเนินงาน การนําเสนอ
ผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตการณการมีสวนในชั้นเรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียนดวยกัน
- ประเมินจากการความตรงตอเวลาในการเขาเรียนและการสงงาน
- จากการซักถามระหวางผูสอนและผูเรียน
- สังเกตการณนําเสนอผลงาน
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงานการนําเสนอในชั้นเรียน
- ทักษะในการวิเคราะหขอ มูลจากกรณีศกึ ษา
- ทักษะในการสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะในการใชเทคโนโลยีในการสื่อสาร
- ทักษะในการใชอุปกรณและเทคโนโลยีในการนําเสนอผลงาน
5.2 วิธีการสอน
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- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวม
- จัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบตองคนควาดวยตนเอง (Case Study) ตามหัวขอที่กําหนดให
- สงเสริมการเรียนรูจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต
- สรางทรรศนะในการรับและเลือกขอมูลอยางมีเหตุผลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
- มอบหมายงานเปนกลุม เพื่อใหนักศึกษาศึกษาคนควาในการพัฒนาความสามารถการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และคอมพิวเตอรดวยตนเองจากเว็บไซตและจากเอกสารตางๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
- การอภิปรายและการมีสวนรวมในระหวางชั้นเรียนโดย สังเกตพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการพูด
การฟง และการเขียน
- สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรื่องการวิเคราะหและการใชเหตุผล
- ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเทคโนโลยี

1. แผนการสอน
สัป
ดา
หที่

1

2

3

4

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หัวขอ/รายละเอียด

แนวการสอน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูส อน

3

- ชีแ้ จงแนวการสอน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมกําหนด/ปรับเปลีย่ น
กิจกรรมและกําหนดสัดสวนคะแนนใน
รายวิชา
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point

ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ

• การเกิดโลกาภิวัตน
• การเปลีย่ นแปลงทางประชากรในยุคโลกา
ภิวัตน

3

• การเปลีย่ นแปลงทางประชากรในยุคโลกา
ภิวัตน • กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกวิเคราะห
สถานการณ

3

• การเปลีย่ นแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
รวมสมัย

3

ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ

5
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5

• กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะหความรู
ในรายวิชา

3

สัป
ดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

6

การกาวสูระบบทุนนิยมโลกและการคาเสรี

3

7

กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะหความรูใน
รายวิชา

3

8

การปรับตัวของรัฐชาติในกระแสการ
เปลีย่ นแปลง

3

9

กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะหความรูใน
รายวิชา

10 •
สถานการณสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

11 • กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกวิเคราะห
สถานการณ

12 • สันติภาพกับมนุษยชาติ

3

3

3

3

- Computer และOverhead Projector
- แบงกลุมยอย
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
รวมกัน
- กระดาษ และอุปกรณเครื่องเขียน

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- แบงกลุมยอย
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
รวมกัน
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- แบงกลุมยอย
- ชม V.C.Dประกอบการบรรยาย
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
รวมกัน
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- กระดาษ และอุปกรณเครื่องเขียน
- บรรยายเนื้อหา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector
- แบงกลุมยอย
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่งที่ไดเรียนรู
รวมกัน
- ใบงาน
- กระดาษ และอุปกรณเครื่องเขียน
- บรรยายเนื้อหา

เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ

ผูส อน

ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
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สัป
ดา
หที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- ชมV.C.D. ประกอบการบรรยาย – การ
ซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนรวมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และOverhead Projector

เรืองกัลปวงศ

ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.สราวรรณ
เรืองกัลปวงศ
ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ขอสอบปรนัย
และอัตนัย

กิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

13 เฉลยแบบฝกปฏิบตั ิ

3

- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาในแบบฝก
ปฏิบัติรวมกัน
-แบบฝกปฏิบตั

14 เฉลยแบบฝกปฏิบตั ิ

3

- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาในแบบฝก
ปฏิบัติรวมกัน
-แบบฝกปฏิบตั

15 ปจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน

3

- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียน
รวมกัน - ตาราหลักและแบบฝกปฏิบตั ิ

16 สอบปลายภาค

-

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่
1

2
3
4

5

ผลการเรียนรู
1.3,2.1, 2.2,2.3
3.1,3.2, 3.3, 4.1,
4.3,5.1,5.3,
2.1,2.2, 3.1, 3.2, 3.3

วิธีการประเมิน
รายงานและการนําเสนอหนาชั้น
เรียน

-

ผศ.อรรนพ
เรืองกัลปวงศ
ผูส อน

สัปดาห
ที่ประเมิน

สัดสวน
ของการประเมินผล

15

10 %

8

25%

6,12

15%

ทุกสัปดาห

10 %

กลางภาค

1.3, 2.2,3.1, 3.2, 4.3 5.3 วิเคราะหกรณีศึกษาและนําเสนอหนา
ชั้นเรียน
1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2,
การสังเกตพฤติกรรม
3.3, 4.3, 5.3,
และผลการทําแบบฝกปฏิบัติระหวาง
เรียน
3.1, 3.2, 5.3
สอบปลายภาค

40%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
ตําราและแบบฝกปฏิบัติรายวิชาเหตุการณโลกรวมสมัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- Power point สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวน
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- ใบหัวขอการจัดกิจกรรม
- VCD./CD ROM สาระสําคัญของเนื้อหาบางสวน
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
1. บุญเสริม บุญเจริญผล. (2549). คลื่นลูกที่สามของทอฟเฟลอร [Online]. Available:http://www
krirk.ac.th/education/dr_boonserm/G
2. ณัฐพงศ บุญเหลือ . (2549). ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน [Online]. Available:http://www.
midnightuniv.org/midnight2545/document95184.html
3. ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
4. สังศิต พิริยะรังสรรค และผาสุก พงษไพจิตร . (2538). โลกาภิวัตนกับสังคมเศรษฐกิจไทย .
กรุงเทพมหานคร: 179 การพิมพ.
5. จินตนา สุจจานันท . (2548). ปญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21. ใน วิทยาสารกาแพงแสน ปที่ 3
ฉบับที่ 1.
6. สุพจน บุญวิเศษ. (2546). การเมืองการปกครองไทยในบริบทโลกาภิวัตน . บทความเสนอในการประชุม
ทางวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546). ศูนยการประชุมไบเทค .
กรุงเทพมหานคร. หนา 336-337.
7. รอฮีม ปรามาท. (2549). ประชากรโลก: ดุลยภาพที่ผันแปร [Online]. Available: http://www.
rakbankerd.com/01_jam /thaiinfor/ country_info/index.html
8. นิศารัตน ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต . กรุงเทพมหานคร: พิศิษฐการพิมพ .
วัชรินทร สายสาระ. 2549.
9. โลกาภิวัตน : การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสูสังคมไทย [Online]. Available:http://web.lru.ac.th/
~303006/Grobal.doc
10. จิรากรณ คชเสนี . (2544). มนุษยกับสิ่งแวดลอม . พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
11. ซูซูมุ โยดะ. (2546). ไตรวิกฤต ปญหาหลัก 3 ประการที่กาลังคุกคามการอยูรอดของโลก . (แปลจาก
TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โดย ทวีป ชัยสมภพ).
กรุงเทพมหานคร: สานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ.
12. เลสเตอร อาร. บราวน . (2545). สิ่งทาทายแหงศตวรรษใหมในสภาวการณโลก 2000 (แปลจาก
STATE OF THE WORLD 2000 โดย ประสาน ตางใจ). กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ.
13. อิสริยา บุญญะศิริ . (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกตอทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 50-53.
14. มารยาท สมุทรสาคร. (2548). ประเทศไทยจะสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนไดอยางไร.วารสาร
เศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 54-58

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
1.2 แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
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2.1 ผลการเรียนของนักศึกษา และการสอบปลายภาค
2.2 แบบฝกปฎิบัติ รายงานการคนควาตาง ๆ ที่มอบหมาย
2.3 การนําเสนอผลงาน และการตอบคําถามของนักศึกษา
2.4 ผลการประเมินอาจารยผูสอน
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 จัดทําโครงการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3 การวิจัยใน และนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือผูทรงคุณวุฒิ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
4.2 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
โดย
ตรวจสอบขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ปรับปรุงรายวิชาทุกป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
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