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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะพยาบาลศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

2500115 เหตุการณโลกรวมสมัย (Contemporary World Affairs)

2. จํานวนหนวยกิต

3 (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
ประเภทรายวิชา
กลุมวิชาสังคมศาสตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อาจารยผูสอน
ดร.ดวงกมล อัศวมาศ และ ดร.จันทรแรม เรือนแปน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)

ไมมี

7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 204/3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม. 10700
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

ธันวาคม 2554

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลกยุคโลกาภิวัตน ทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล อมสามารถวิเ คราะหปรากฏการณใน ยุคโลกาภิวัตน

2
ทั้งที่เปนโอกาสและเปนภัยคุก คามตอสังคมโลกและสังคมไทย รูจัก วิธีแกไขปญหาอยางรอบคอบและสันติ
ตลอดจนนําองคความรูในรายวิชาที่ไดไปปรับ ประยุก ต ใชไดในชีวิตประจําวัน และเปนประโยชนในการ
ประกอบวิชาชีพตอไปในอนาคต
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในรายวิชาเหตุการณโลกรวมสมัยนี้ จําเปนจะตองฝกฝนและพัฒนาใหนักศึกษามีความฉลาด รอบคอบ
มีความรูกวางขวาง ทันสมัย เปนผูใฝรู และมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะในการดํารงชีวิต โดยผูเรียนจําเปน
จะตองรอบรูและรูจักการวิเคราะห ประเมินสถานการณสังคมโลก จากขาวสารและสื่อตางๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ดังนั้นนัก ศึก ษาจําเปนตองใชสื่อตางๆ เปนจํานวนมาก อาทิ แหลง ขอมูล ขาวสารจาก
โทรทัศน วิทยุ อินเตอรเน็ต ภาพยนตร หองสมุด ตลอดทั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ฯลฯ เพื่อใหรูจักคนควา
อยางเปนระบบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดลอมและภัยคุกคามตางๆ พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม การมีสวนรวมในการตัดสินใจแกไขปญหาตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ
ของผูเรียนเฉพาะราย

การฝกทดลอง
-

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนจัดเวลาใหคําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการเปนรายบุคคล หรือรายกลุมตามความ
ตองการของนักศึกษา โดยผูเรียนสามารถนัดหมายกับอาจารยผูสอนลวงหนา
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
4.1.1 มีทัศนะมุมมองตอ
ปรากฏการณในโลกปจจุบันทั้งดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สันติภาพและ
สิ่งแวดลอมของโลกในทิศทางที่
ถูกตองเหมาะสม และมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ

วิธีการสอน
1. การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปน
แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
2. การอบรมจิตสํานึกคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ
สอดแทรกอยูในเนื้อหา
3. การอภิปรายกลุม (Group
discussion)/ อภิปรายกลุมยอย

วิธีการประเมินผล
1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางความคิด อารมณ
และการแสดงออก
2. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงผล
จากความรูภายหลังจากที่เรียน
3. การสังเกตความรับผิดชอบใน
ผลงานตางๆ ของผูเรียนรวมทั้ง

3
ผลการเรียนรู
4.1.3 มีความเคารพในสิทธิและ
รูจักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
4.1.4 มีความรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา มีระเบียบวินัย มีความ
ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตยตอสังคม
สวนรวม เอื้อเฟอเผื่อแผ รวมทั้งมี
จิตสาธารณะ
2. ความรู
4.2.1 ความรูท ี่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวการณและ
สังคมโลก ที่เปนผลตอสังคมไทยอัน
ไดแก สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และการปกครอง จากอดีตจนถึง
ปจจุบัน
4.2.1 รูจักการบูรณาการขอมูลกับ
ศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของได และ
พัฒนาความรูของตนเองไดอยาง
ตอเนื่อง
4.2.6 สามารถประยุกตใชความรูที่
ได เพื่อการพัฒนาและปรับตัวให
ดํารงอยูไดในสถานการณที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถ
ดําเนินชีวิตในทุกดานไดอยาง
เหมาะสม และมีคุณภาพ
4.2.6 เรียนรูถึงการอยูรวมกันอยาง
สันติและปรองดอง
3. ทักษะทางปญญา
4.3.2 มีสติปญญา ฉลาดรอบคอบ
มีเหตุผล คิดไตรตรองอยางเปน
ระบบ สามารถศึกษาสังคมโลก
อยางผูมีปญญา
4.3.4 มีความสามารถในการ
วิเคราะห สรุปเรื่องราวจากสภาวะ
เหตุการณทางสังคมโลกไดอยาง
อยางตรงไปตรงมา ไมลําเอียง ไม
อคติ และสามารถแกไขปญหา

วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
แบบผูเรียนมีสวนรวม
เรื่องของการตรงตอเวลา
4. การระดมสมอง (Brain
storming) เพื่อวิเคราะห
สถานการณ หรือสังเคราะหความรู
ในรายวิชา

1. การทําแบบทดสอบกอนเรียน
2. การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปน
แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
จากหลายสถานการณ
3. จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวน
รวม จากการคนควาดวยตนเอง
(Self study) ผานระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ (internet) และ
สื่อตางๆ
4. ใชกรณีศึกษา (Case study)
5. การอภิปรายกลุม (Group
discussion) และการระดมสมอง
(Brain storming)
6. การทํารายงาน/โครงการ
(Project based learning)
7. การทําแบบฝกปฏิบัติ (Work
sheets and Work book)
8. เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(Student centered)

1. จากการอภิปรายระหวาง
ผูสอนและผูเรียน
2. สังเกตการณการมีสวนรวมใน
ขอคิดเห็นตางในชั้นเรียน
3. ผลงานตางๆ ที่ผูเรียนจัดทํา
4. ขอสอบปลายภาค

1. การบรรยายเนื้อหาสวนที่เปน
แนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห
จากหลายสถานการณ
2. เปดประเด็น/สรางคําถามในชัน้
เรียน จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวน
รวม มีการอภิปรายกลุม (Group
discussion) และการระดมสมอง
(Brain storming)
3. การทําโครงการ (Project

1. จากการอภิปรายระหวาง
ผูสอนและผูเรียน
2. สังเกตการการมีสวนรวมในชั้น
เรียน
3. ผลงานตางๆ ที่ผูเรียนจัดทํา

4
ผลการเรียนรู
ตางๆ ไดดี
4.3.6 มีความสามารถในการ
ประยุกตความรูและทักษะของ
ตนเองตอในการดําเนินชีวิตใน
อนาคต

4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1 มีสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
อาจารยผูสอนและผูเรียนและ
ระหวางผูเรียนดวยกันเอง เพื่อให
เกิดความสัมพันธที่ดี มีบรรยากาศ
ในการศึกษารวมกัน
4.4.2 มีความสามารถทํางาน
รวมกันเปนกลุม รูจักภาวะผูนําและ
ผูตามที่ดีมีความรับผิดชอบ รับรูถึง
ความรูสึกของผูอื่น เขาใจผูอื่น มี
มุมมองเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง
อารมณและสังคม
4.4.4 มีความเคารพในสิทธิใน
ความเปนมนุษยชน มองเห็นคุณคา
ของความเปนมนุษยมีเกียรติและมี
ศักดิ์ศรี มีจิตสํานึกรักในความเปน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย
ไทย รวมทั้งมีความภาคภูมิใจใน
ชาติไทย

วิธีการสอน
Based Learning) ซึ่งเปน
กระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่
จะตองสืบคน เสาะหา สํารวจ
ตรวจสอบ และคนควา ดวยวิธีการ
ตาง ๆ ทําใหผเู รียนตองใช
กรณีศึกษา (Case study) กรณี
ปญหา (Problem based
learning) รวมทั้ง การอภิปราย
กลุม (Group discussion) และ
การระดมสมอง (Brain storming)
เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหา
เฉพาะหนาได มีความคิดริเริ่ม
4. ทํางานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้นและ สามารถ
สรางเปนองคความรูของผูเรียนเอง
ได

วิธีการประเมินผล

1. เปดโอกาสซักถามผูสอนใน
เนื้อหาบทเรียน และเกณฑในการ
เรียนตางๆ
2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวมเพื่อสรางความ
รวมมือ
3. การมอบหมายงานกลุม ที่ใช
การทําโครงการ (Project based
learning) ใหผูเรียนไดใชการระดม
สมอง (Brain storming) ในการ
แสวงหาความรู การคนควาหา
คําตอบ การแกปญหา หรือการ
ตอบขอสงสัยตามความสนใจของ
ตนเองหรือกลุม โดยใชทักษะ
กระบวนกลุมในการดําเนินงาน

1. จากการซักถามระหวางผูสอน
และผูเรียน
2. สังเกตการณการมีสวนในชั้น
เรียน ความสัมพันธระหวางผูเรียน
ดวยกัน
3. ผลงานตางๆ ที่ผูเรียนจัดทํา
เรียบรอยและตรงตอเวลา

5
ผลการเรียนรู
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.5.3 มีทักษะในการสื่อสารทั้งการ
พูด การฟง การเขียน และการแปล
เพื่อนําเสนอรายงานในรูปแบบที่
เหมาะสม
4.5.5 มีทักษะในการใชเครื่องมือ
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4.5.5 สามารถในการสืบคนและ
คัดเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือจาก
แหลงขอมูลตางๆ ที่หลากหลาย
อาทิทางอินเทอรเน็ต เครือขาย
สังคมออนไลน และจากแหลง
เรียนรูนอกหองเรียนแหลงตางๆ
โดยสามารถนํา
4.5.5 นําขอมูลเหลานั้น มา
ประยุกตใชในการดํารงชีวิตของ
ตนเองไดอยางเหมาะสมตอไปใน
อนาคต

วิธีการสอน

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
แบบมีสวนรวม
2. จัดกิจกรรมเรียนการสอนแบบ
ตองคนควาดวยตนเอง(Self
study) ตามหัวขอที่กําหนดให
3. สงเสริมการเรียนรูจาก
แหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูตลอดชีวิต
4. สรางทรรศนะในการรับและ
เลือกขอมูลอยางมีเหตุผลจาก
แหลงขอมูลที่หลากหลายรวมทั้ง
5. รูจักเลือกจากแหลงที่มาขอมูลที่
นาเชื่อถือ

วิธีการประเมินผล

1. การอภิปรายและการมีสวน
รวมในระหวางชั้นเรียน
2. สังเกตพฤติกรรมในการ
แสดงออกในเรื่องการวิเคราะห
และการใชเหตุผล
3. การจัดทํารายงาน/โครงการ
และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
1
- แนวทางจัดการเรียนการ
สอน

2

- ภูมิหลังพัฒนาการทาง
สังคมโลก

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
3
- ชี้แจงแนวการสอน
- ใหนักศึกษามีสวนรวมกําหนด/
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมและกําหนด
สัดสวนคะแนนในรายวิชา
- เอกสารแนวการสอน และ
ทดสอบความรู (Pretest)
- สื่อ PowerPoint, Computer
และ Overhead Projector
3
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1 และ
นําเสนอกรณีศึกษา

ผูสอน

6
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

- พัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมโลกยุคแรกเริ่ม

3

- ภูมิหลังพัฒนาการทาง
สังคมโลก
- พัฒนาการทางสังคม
วัฒนธรรมโลกสมัยปจจุบัน
- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
วิเคราะหสถานการณที่ 1

3

4

- การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและวัฒนธรรมรวม
สมัย

3

5

- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
วิเคราะหสถานการณที่ 2

3

6

- การกาวสูระบบทุนนิยม
โลกและการคาเสรี

3

7

- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
วิเคราะหสถานการณที่ 3

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ PowerPoint
- Computer และ Overhead
Projector
- บรรยายเนื้อหา และนําเสนอ
กรณีศึกษา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- สื่อ Power Point Computer
และOverhead Projector
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษา
เชิงวิเคราะห
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- สื่อ PowerPoint, Computer
และ Overhead Projector
- แบงกลุมยอยและการศึกษาเชิง
วิเคราะห
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน
- กระดาษ และอุปกรณเครื่อง
เขียน
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษา
เชิงวิเคราะห
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- สื่อ Power Point Computer
และOverhead Projector
- แบงกลุมยอยและการศึกษาเชิง
วิเคราะห
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน

ผูสอน

7
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

8

- การปรับตัวของรัฐชาติใน
กระแสการเปลี่ยนแปลง

3

9

- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
วิเคราะหสถานการณที่ 4

3

10

- สถานการณสิ่งแวดลอม
และทรัพยากร ธรรมชาติ

3

11

- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก
วิเคราะหสถานการณที่ 5

3

12

- สันติภาพกับมนุษยชาติ

3

13

- กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝก

3

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษา
เชิงวิเคราะห
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่
เรียนรวมกัน
- สื่อ PowerPoint, Computer และ
Overhead Projector
- แบงกลุมยอยและการศึกษาเชิง
วิเคราะห
- ชม VCD ประกอบการบรรยาย
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- กระดาษ และอุปกรณเครื่อง
เขียน
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษา
เชิงวิเคราะห
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- สื่อ PowerPoint, Computer
และOverhead Projector
- แบงกลุมยอยและการศึกษาเชิง
วิเคราะห
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน
- หัวขอกิจกรรมแบบมีสวนรวม
- กระดาษ และอุปกรณเครื่อง
เขียน
- บรรยายเนื้อหา
- ชม VCD ประกอบการบรรยาย
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- สื่อ PowerPoint, Computer
และOverhead Projector
- แบงกลุมยอยและการศึกษาเชิง

ผูสอน

8
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

วิเคราะหสถานการณที่ 6

14
15

16

- การนําเสนอโครงงาน/
รายงานของนักศึกษา
- เฉลยแบบฝกปฏิบัติ
- ปจฉิมนิเทศ ทบทวน
บทเรียน

3
3

สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช (ถามี)
วิเคราะห
- ทํากิจกรรมอภิปรายและสรุปสิ่ง
ที่ไดเรียนรูรวมกัน
- กระดาษ และอุปกรณเครื่อง
เขียน
- การซักถาม แสดงความคิดเห็น
และอภิปรายเนื้อหาที่ฟงรวมกัน
* สงแบบฝกปฏิบัติ
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหา
ที่เรียนรวมกัน
- ตําราหลักและแบบฝกปฏิบัติ
* สงรายงาน/โครงการ
- การผานเกณฑการประเมินของ
มหาวิทยาลัย

ผูสอน

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 1
ความรูในหนวยการเรียนรูที่ 1
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห ดังแสดงในตารางที่ 1
ความรูในหนวยการเรียนรูที่ 2
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห
ความรูในหนวยการเรียนรูที่ 3
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห
ความรูใ นหนวยการเรียนรูที่ 4
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห
ความรูในหนวยการเรียนรูที่ 5
กิจกรรมกลุมยอยเพื่อฝกสังเคราะห
ความรูในหนวยการเรียนรูที่ 6
แบบฝกปฏิบัติ
โครงการ/รายงาน การคนควา และ
วิธีการนําเสนอ
ขอสอบปลายภาค

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
3
5%
5

5%

ดังแสดงในตารางที่ 1

7

5%

ดังแสดงในตารางที่ 1

9

5%

ดังแสดงในตารางที่ 1

11

5%

ดังแสดงในตารางที่ 1

13

5%

ดังแสดงในตารางที่ 2
ดังแสดงในตารางที่ 3

13
13

10%
20%

เกณฑมหาวิทยาลัย

15

40%

9
*รายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง Scoring Rubric ดังนี้
ตารางที่ 1 เกณฑในการใหคะแนนกลุม กิจกรรม (5 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
5 =A
การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหามีความครบถวนสมบูรณ และสงตามกําหนดเวลา
3-4 = B การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหาเกือบสมบูรณ และสงตามกําหนดเวลา
2=C
การวิเคราะหเนื้อหารวมกัน เนื้อหาไมสมบูรณแตยังสงตามกําหนดเวลา
1=D
ไมรวมมือกันในเรื่องการวิเคราะห เนื้อหาไมสมบรูณ- สงลาชากวาระยะเวลาที่กําหนด
0=F
ไมสง
ตารางที่ 2 เกณฑในการใหคะแนนแบบฝกปฏิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑการใหคะแนน
9-10 = A ทําแบบฝกปฏิบัติเรียบรอย สะอาด ลายมืออานงาย ถูกตองและครบถวนทั้งหมด และสงตาม
กําหนดเวลา
7-8 = B ทําแบบฝกปฏิบัติ ถูกตองบางสวนแตครบถวนทั้งหมด และสงตามกําหนดเวลา
6=C
ทําแบบฝกปฏิบัติไมถูกตองบางสวน หรือไมครบถวน และสงตามกําหนดเวลา
1-5= D ทําแบบฝกปฏิบัติไมถูกตอง หรือไมครบถวน ลายมืออานไมออก สกปรก ลอกเพื่อน และสง
ลาชา
0=F
ไมสง
ตารางที่ 3 เกณฑการใหคะแนนโครงการ (20 คะแนน)
เกณฑ 1.ความนาสนใจและ 2.ความสนใจ และ 3. รูปเลมและเนื้อหา 4.การอภิปราย
คะแนน ประโยชนของโครงการ/ ความกระตือรือรนใน ของโครงการ/รายงาน และรูปแบบการ
รายงานและระดับ การดําเนินกิจกรรม และการใชภาษา นําเสนอ โครงงาน/
ความสําเร็จของโครงการ (5 คะแนน)
เชิงวิชาการ*
รายงานในชั้นเรียน
(5คะแนน)
(5 คะแนน)
(5 คะแนน)
5 โครงการ/รายงาน
สงแบบเสนอ
โครงการ/รายงาน มี มีความพรอมในการ
คะแนน นาสนใจ และเปน
โครงการ /รายงาน เนื้อหาครบ ถวนและ นําเสนอ นําเสนอ
ประโยชนตอสังคม มาก โดยมีการรายงาน ถูกตอง ขอมูลและการ ตามลําดับหัวขอ
หรือเปนโครงการที่เปน ความกาวหนาของ อางอิงไดจากแหลงที่ โครงการ/รายงาน
ประโยชนในระดับ
โครงการครบ 2
นาเชื่อถือ รูปเลม
ครบถวน สื่อที่ใชใน
ประเทศ
ครั้ง และสงรายงาน รายงานครบถวน และ การนําเสนอมี
ฉบับสมบูรณตาม ถูกตอง และสามารถ คุณภาพดีและ
กําหนดเวลา
ใชภาษาทางวิชาการได เหมาะสม รวมทั้งอยู
เหมาะสม
ในเวลานําเสนอที่
กําหนด
4 โครงการนาสนใจ และ สงแบบเสนอ
โครงการ/รายงานมี มีความพรอมในการ
คะแนน เปนประโยชนตอสังคม โครงการ/รายงาน เนื้อหาครบ ถวน แต นําเสนอ แตไมเรียง
และรายงานฉบับ ไมถูกตอง 1- 2
ลําดับหัวขอโครงการ/

10
เกณฑ 1.ความนาสนใจและ 2.ความสนใจ และ 3. รูปเลมและเนื้อหา
คะแนน ประโยชนของโครงการ/ ความกระตือรือรนใน ของโครงการ/รายงาน
รายงานและระดับ การดําเนินกิจกรรม และการใชภาษา
ความสําเร็จของโครงการ (5 คะแนน)
เชิงวิชาการ*
(5คะแนน)
(5 คะแนน)
สมบูรณตาม
หัวขอ ขอ มูล และการ
กําหนด เวลา แตสง อางอิงไดจากแหลงที่
รายงานความ
นาเชื่อถือ รูปเลม
กาวหนาของ
รายงานครบถวน
โครงการ/รายงาน และถูกตอง การใช
ตามกําหนดเวลา 1 ภาษาสวนใหญ
ครั้ง
เหมาะสม
3 โครงการ/รายงาน
สงแบบเสนอ
โครงการ/รายงาน มี
คะแนน นาสนใจ และเปน
โครงการ/รายงาน เนื้อหาครบ ถวนแตไม
ประโยชนตอสังคม
และรายงานฉบับ ถูกตอง 3- 4 หัวขอ
พอสมควร
สมบูรณตาม
ขอมูลและการอางอิง
กําหนดเวลา แต
ไดจากแหลงที่
ไมไดสงรายงาน
นาเชื่อถือ รูปเลม
ความ กาวหนาของ รายงานครบถวนและ
โครงการ/รายงาน ถูกตอง การใชภาษา
เหมาะสมปานกลาง
2 โครงการ/รายงาน
สงแบบเสนอ
คะแนน นาสนใจ และเปน
โครงการ/รายงาน
ประโยชนตอสังคม นอย ตามกําหนด เวลา
แตสงรายงาน
ฉบับสมบูรณเกิน
กําหนด และไมได
สงรายงาน
ความกาวหนาของ
โครงการ/รายงาน
1 โครงการ/รายงาน ไม
คะแนน นาสนใจ และเปน
ประโยชนตอสังคม นอย
มาก

สงแบบเสนอ
โครงการ/รายงาน
และรายงานฉบับ
สมบูรณเกิน
กําหนดเวลา และ

4.การอภิปราย
และรูปแบบการ
นําเสนอ โครงงาน/
รายงานในชั้นเรียน
(5 คะแนน)
รายงาน และไมครบ
ถวน สื่อที่ใชในการ
นําเสนอมีคุณภาพดี
และเหมาะสม รวมทั้ง
อยูในเวลานําเสนอที่
กําหนด

มีความพรอมในการ
นําเสนอพอสมควร
แตไมเรียงลําดับ
หัวขอโครงการ/
รายงาน และไม
ครบถวน สื่อที่ใชใน
การนําเสนอมี
คุณภาพดี และ
เหมาะสมรวมทั้งอยู
ในเวลานําเสนอที่
กําหนด
โครงการ/รายงาน มี ความพรอมในการ
เนื้อหาครบถวน แต นําเสนอนอยไม
ไมถูกตอง 5- 6
เรียงลําดับหัวขอ
หัวขอ
โครงการ/รายงาน
ขอมูลและการอางอิง และไมครบถวน สือ่ ที่
ไดจากแหลงที่ไม
ใชในการนําเสนอมี
นาเชื่อถือ รูปเลม
คุณภาพต่ํา และไม
รายงานไมถูกตอง
เหมาะสมรวมทั้งไม
การใชภาษาสวนใหญ อยูในเวลานําเสนอที่
ไมคอยเหมาะสม
กําหนด
โครงการ/รายงาน มี ไมมีความพรอมใน
เนื้อหาครบถวน แต การนําเสนอ ไม
ไมถูกตองตั้งแต 7
เรียงลําดับหัวขอ
หัวขอขึ้นไป ขอมูล โครงการ/รายงาน
และการอางอิงไดจาก และไมครบถวน สื่อที่
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เกณฑ 1.ความนาสนใจและ 2.ความสนใจ และ 3. รูปเลมและเนื้อหา
คะแนน ประโยชนของโครงการ/ ความกระตือรือรนใน ของโครงการ/รายงาน
รายงานและระดับ การดําเนินกิจกรรม และการใชภาษา
ความสําเร็จของโครงการ (5 คะแนน)
เชิงวิชาการ*
(5คะแนน)
(5 คะแนน)
ไมไดสงรายงาน
แหลงที่ไมนาเชื่อถือ
ความกาว หนาของ รูปเลมรายงานไม
โครงการ/รายงาน ถูกตอง การใชภาษา
ตองปรับปรุง

4.การอภิปราย
และรูปแบบการ
นําเสนอ โครงงาน/
รายงานในชั้นเรียน
(5 คะแนน)
ใชในการนําเสนอมี
คุณภาพต่ํามาก และ
ไมเหมาะสมรวมทั้งไม
อยูในเวลานําเสนอที่
กําหนด

เนื้อหาของรายงานประกอบดวย
- ชื่อโครงการ
- ผูจัดทําและอาจารยผูควบคุม
- ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ
- วัตถุประสงค ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาและแผนการดําเนินโครงการ งบประมาณทีใ่ ช
ผลที่คาดวาจะไดรับและคาเปาหมาย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ขอเสนอแนะ และเอกสารอางอิง
3. แนวทางการชวยเหลือผูเรียนที่เรียนออน
3.1 มอบหมายใหมีอาจารยจากคณะพยาบาลศาสตร เปนผูป ระสานรายวิชา ทําหนาที่ป ระสานงาน
ระหวาง อาจารยผูสอนและนักศึกษา
3.2 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาติดตามผลการเรียนและรับทราบปญหาและแนวทางแกไขรวมกัน
3.3 ใหนักศึกษาพบอาจารยผูสอนเพื่อใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการเรียนและงานที่ไดรับมอบหมาย
3.4 มีการทบทวน และสอนเสริมในแตละหัวขอใหแกนักศึกษากอนการเรียนปฏิบัติการ การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค
3.5 มีการสอบซอมนักศึกษาในกรณีคะแนนสอบกลางภาคไมผานตามเกณฑ
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตําราและแบบฝกปฏิบัติรายวิชาเหตุการณโลกรวมสมัย
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- Power Point สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวน
- ใบหัวขอการจัดกิจกรรม
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- VCD./CD ROM สาระสําคัญของเนื้อหาบางสวน

3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
กาวสูตลาดโลกอยางมั่นใจในเอเชีย. (2549). กรุงเทพฯ : หนาตางสูโลกกวาง.
จินตนา สุจจานันท. (2548). “ปญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21”. ในวิทยาสารกําแพงแสน ปที่ 3
ฉบับที่ 1.
จิรากรณ คชเสนี. (2544). มนุษยกับสิ่งแวดลอม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ซูซูมุ โยดะ. (2546). ไตรวิกฤต ปญหาหลัก 3 ประการที่กําลังคุกคามการอยูรอดของโลก.
(แปลจาก TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โดย ทวีป ชัยสมภพ).
ณัฐพงศ บุญเหลือ. 2549. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน [Online]. Available:http://www.
midnightuniv .org/ midnight2545/document95184.html
นิศารัตน ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : พิศิษฐการพิมพ.
บุญเสริม บุญเจริญผล. 2549. คลื่นลูกที่สามของทอฟเฟลอร [Online]. Available:http://www
krirk.ac.th/education/ dr_boonserm/G
ปุนภพแหงเอเชีย. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2545.
มารยาท สมุทรสาคร. (2548). “ประเทศไทยจะสรางฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนไดอยางไร”.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 54-58.
ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกาภิวัตน. กรุงเทพมหานคร: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง.
รอฮีม ปรามาท. 2549. ประชากรโลก: ดุลยภาพที่ผันแปร[Online]. Available: http://www.
rakbankerd.com/01_jam /thaiinfor/ country_info/index.html
โลกาภิวัตน : การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสูสังคมไทย [Online]. Available:http://
web.lru.ac.th/ ~303006/Grobal.doc
เลสเตอร อาร. บราวน. (2545). สิ่งทาทายแหงศตวรรษใหมในสภาวการณโลก 2000 (แปล
จาก STATE OF THE WORLD 2000 โดย ประสาน ตางใจ). กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพคบไฟ.
วิถคี รอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. (2554). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สุพจน บุญวิเศษ. (2546). การเมืองการปกครองไทยในบริบทโลกาภิวัตน. บทความเสนอในการ
ประชุมทางวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครัง้ ที่ 4 (พ.ศ. 2546). ศูนยการ
ประชุมไบเทค. กรุงเทพมหานคร. หนา 336-337.
สังศิต พิริยะรังสรรค และ ผาสุก พงษไพจิตร. (2538). โลกาภิวัตนกับสังคมเศรษฐกิจไทย.
กรุงเทพฯ : 179 การพิมพ.
อิสริยา บุญญะศิร.ิ (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกตอทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 50-53.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 ใหนักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
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1.2 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุก ารณโลกรวมสมัยในทุก ภาค
การศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินจากผลการเรียนของผูเรียน
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณโลกรวมสมัย
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3.2 การนําผลการประเมิน ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณโลกรวมสมัย และ
ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียน
การสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาของรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา ผลการประเมินความพึง
พอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณโลกรวมสมัยและ ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนโดยผูเรียน ผานระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5.2 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์

