รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2500115 ชื่อรายวิชา เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ
ผู้ประสานงานวิชาและอาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน D1 และ F1
ดร.กนกพร ศิริโรจน์
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน A1 และ B4
ดร.บูชิตา สังข์แก้ว
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน C1
อ.เพ็ญนภา เว็บบ์
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน A4 และ E1
ผศ.ดร.อานุภาพ รักษ์สุวรรณ
อาจารย์ผู้สอน
ตอนเรียน B1
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์ระนอง 2 และศูนย์ตรัง
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 15 มิถุนายน 2560

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่
1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงพัฒนาการทางสังคมโลกในแต่ละสมัยได้อย่างถูกต้อง
1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านสั งคม วัฒนธรรม การเมือง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ได้
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1.3 นักศึกษาให้ความสาคัญในการสร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ตลอด
ทั้งการมีจิตสาธารณะ
1.4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและเคารพสิทธิมนุษยชน
1.5 นักศึกษาสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่น่าเชื่อถือได้
1.6 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตนเอง รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ในรายวิชา เพื่อใช้
ในชีวิตประจาวันของตนเอง ตลอดทั้งการดาเนินชีวิตได้ต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อให้ เป็ นรายวิ ชาที่ ทั นสมั ยและทั นต่ อสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงของสั งคมไทยและสั งคมโลก
การพัฒนาสื่อในรายวิชาอาทิ ตารา และแบบฝึกปฏิบัติ ต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดทั้งการคัดเลือก
สื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ หลากหลายประเภทที่เชื่อถือได้ โดยใช้ประกอบการเรียนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเท่าทันต่อกระแสแห่งสังคมโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนร่วมด้วย

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกจากอดีตถึงปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้านการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ความเข้าใจและความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ เพื่อปรับตัวและการแก้ไขปัญหาด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเคารพในศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Study the changing of the society in the past, present and future with knowledge
of the world movement, and important situation in term of politics, economy, natural
environment, human security and socio-cultural issues. These include trends in the future
in order to make use of this knowledge in daily life for the benefit of the learner to
increase awareness of and respect for human rights and cultural diversity across local and
global communities.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45

ปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึกงาน
สอนเสริมตามความ โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
90 ชั่วโมง
ต้องการของนักศึกษา
เรียนรู้นอกห้องเรียน
เฉพาะราย

3. จ านวนชั่ ว โมงต่ อ สั ป ดาห์ ที่ อ าจารย์ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาและแนะน าทางวิ ช าการแก่ นั ก ศึ ก ษาเป็ น
รายบุคคล ตามความต้องการของนักศึกษา อย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรับผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2 และ ข้อ 4
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม
1.1) มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน
1.2) ให้ความสาคัญต่อการสร้างจิตสานึกและตระหนักในปัญหาด้านต่างๆ ของสังคมโลก
1.3) ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบทั้งตนเองและต่อสังคมโลกโดยรวม
1.4) มีใจใฝ่หาความรู้ ศึกษาเล่าเรียนในทุกทางทั้งทางตรงและทางอ้อม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
2.1) ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัยต่อตนเองและในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดทั้ง
2.2) ให้ความสาคัญต่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีและประพฤติตนเป็นคนที่มี
คุณภาพ
2.3) มีส่วนร่วมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
2.4) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามต่อส่วนรวม
2.5) สร้างจิตสาธารณะต่อสังคมโดยส่วนรวม
2.6) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย์
2.7) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์
2.8) มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
3.1) สร้างความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการมีสัมมาคารวะเคารพผู้ใหญ่
3.2) ให้ความสาคัญต่อการอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆ ได้
4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น
4.1) เคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4.2) เคารพสิทธิ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
4.3) เคารพกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆ ของทางสังคมโดยส่วนรวม
4.4) ปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมต่อชาติและต่อโลก
1.2 วิธีการสอน
จัดการเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา ( Problem
Based Learning) จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง นอกจากนี้ยังใช้วิธี
1) อาจารย์ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ
2) เพิ่มการอบรมจิ ตส านึ กคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิ ดชอบโดย
สอดแทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา
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3) ใช้กรณีศึกษาจากสื่อจากเหตุการณ์ และข่าวต่างๆ เน้นให้นักศึกษามีความเคารพในเรื่อง สิทธิ
มนุษยชนทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นๆ
4) มอบหมายงานกลุ่มให้เกิดการระดมสมอง (Focus group)
5) จัดทาโครงการเพื่อสร้างจิตสาธารณะ และเป็นการบริการความรู้สู่ชุมชน
1.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด ระยะเวลาที่
มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และการแสดงออกภายหลังจาก
การเรียนการสอน การบรรยายและสื่อที่ใช้ประกอบในการเรียน
3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียน
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรับผิดชอบหลักด้านความรู้ ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) อธิบ ายถึง พัฒ นาการและการเปลี่ ยนแปลงทางสังคมโลกทั้งทางด้านสังคม วัฒ นธรรม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ได้
1.2) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการดารงชีวิตของสังคมไทยในบริบทของสังคมโลก
1.3) ยึดมั่นรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ควบคู่กับวัฒนธรรมโลก
1.3) วิเคราะห์ถึง ปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธี เพื่อการเรียนรู้ในการดารงชีวิตใน
สังคมไทยและสังคมโลก
2) สามารถจาแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1) อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้รับและปรับใช้ในการดารงชีวิตประจาวันได้
3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
3.1) วิเคราะห์ถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่เป็นผลต่อสังคมไทยอันได้แก่
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
3.2) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสังคมไทยในบริบทของสังคมโลก
3.3) อธิบายถึงลักษณะของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมี
คุณภาพ
4.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ เพื่อการพัฒนาและปรับตัวให้ดารงอยู่ ได้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
4.2 สามารถดาเนินชีวิตในทุกด้านได้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีคุณภาพตามพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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2.2 วิธีการสอน
1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและ
การวิเคราะห์จากหลายสถานการณ์
2) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้า ใจในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเอง โดยจัดกิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง (Student Center) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus
group) ทั้งจากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self Study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (internet) และ
สื่อต่างๆ
3) ใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับสั งคมโลก เพื่อให้ นักศึกษานาความรู้จากบทเรียน และประสบการณ์ วิเคราะห์ ถึง
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวในการเรียนรู้
4) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง
5) การทาโครงการ (Project Based Learning) ให้นักศึกษาจัดทาโครงการดังรายละเอียดตาม
หัวข้อที่กาหนด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากเนื้อหาในรายวิชาและยังเป็นการบริการความรู้สู่ชุมชน
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทาแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน (Pre-test and Post-test)
2) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน
3) การสอบเก็บคะแนนย่อยแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
4) การสอบปลายภาค
5) การทาแบบฝึกปฏิบัติ
6) จากผลสัมฤทธิ์ของรายงาน/โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric
7) จากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
8) จากค่าระดับคะแนนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะทางปัญญา ข้อ 3 และข้อ 4
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
1.1) สามารถพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
สภาพแวดล้อมในบริบทสังคมโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
1.2) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการจัดทาเป็นโครงการ ฯ ได้
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
2.1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริบทของสังคมโลกได้
2.2) สามารถเลือกแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่น่าเชื่อถือใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2) สร้างแนวความคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์
3.3) ถ่ายทอดข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้
3.4) ใช้ความรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนได้
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4.1) สามารถจาแนกข้อมูลแยกแยะความน่าเชื่อถือของข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้
4.2) สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี
3.2 วิธีการสอน
1) เปิดประเด็น/สร้างคาถามในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง
2) จั ด กิ จ กรรมแบบผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม เช่ น มี กิ จ กรรมแบบการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย น (Active
Learning) เพื่อนาไปสู่การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) เช่น
ระบุกรณีศึกษาปัญหาในชีวิตประจาวัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาหาแนวทางแก้ไข
3) การทาโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้องสืบค้น
เสาะหา สารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ ทาให้ผู้เรียนต้องใช้ กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปัญหา
(Problem Based Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ การระดมสมอง (Focus group)
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการทางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นและ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้
4) แนะนาแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการค้นคว้าประกอบการ
ทาโครงการ ฯ หรือรายงาน และสาหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสาร หน่วยงาน องค์กร สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (Internet) และบุคคลตัวอย่าง หรือผู้มี
ประสบการณ์
5) นานักศึกษาไปทัศนศึกษายังแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับเนื้อหาในรายวิชา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา ผลงาน และการนาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
2) การทดสอบโดยใช้การสัมภาษณ์
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ข้อ 1 และข้อ 4
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดีมีความรับผิดชอบ รวมทั้งทางานเป็น
กลุ่มได้
1.2 ให้ความสาคัญต่อการรับรู้ถึงความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวกและมีวุฒิภาวะ
ทางอารมณ์
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้
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2.1) เป็นผู้ใฝ่หาความรู้อยู่ตลอดเวลา
3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
3.1) สามารถสื่อสารได้อย่างมีกาลเทศะและรู้จักเคารพผู้ใหญ่
4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.1) สามารถวางแผนชีวิตตนเองได้
4.2) สามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง
4.3) สามารถพัฒนาตนเองจากงานและกิจกรรมที่มอบหมายให้มีคุณภาพ
4.2 วิธีการสอน
1) เปิดโอกาสซักถามผู้สอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑ์ในการเรียนต่างๆ
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือ
3) การมอบหมายงานการจัดทาโครงการ (Project Based Learning) ให้ผู้เรียนได้ใช้การทักษะ
ด้านต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใช้ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาคาตอบ การแก้ปัญหา หรือการ
ทดสอบตามความสนใจของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงานได้เองต่อไปในอนาคต
4) เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน ทาแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจาบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตามปกติ
4.3 วิธีการประเมินผล
1) จากการพฤติกรรมและการแสดงออก เช่น ซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
3) พิจารณาจากผลงานโครงการฯ ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้มอบหมาย
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย เน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
1.1 สามารถสืบค้นสื่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิ ศูนย์วิทยบริการ ห้องสมุด
เสมือน สื่ออินเทอร์เน็ตสารสนเทศ เครือข่ายสังคมออนไลน์ และจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแหล่งต่างๆ
1.2 สามารถผลิตสื่อประเภทต่างๆ ที่เท่าทันต่อสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 ประกอบการนาเสนอ
โครงการฯ และผลงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.1) วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ
2.2) ทาการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือเพื่อใช้ประโยชน์ได้
3) สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้
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5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหาของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.1) ให้ความสาคัญต่อเทคโนโลยีต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
5.2) เท่าทันต่อสื่อในรูปแบบต่างๆ ในสังคมโลก ณ ศตวรรษที่ 21
5.3) ใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ ในการปรับประยุกต์ใช้และแก้ไขสาหรับชีวิตประจาวันได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จากกรณีศึกษาและตัวอย่าง
จากข้อมูลและสื่อสารสนเทศต่างๆ
2) แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Case Study) โครงการฯ ตามหัวข้อที่กาหนดให้
และสามารถนาเสนอได้ โดยสืบค้นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ต่างๆ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) การอภิปรายและการมีส่วนร่วมในระหว่างชั้นเรียน
2) สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรื่องการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
3) การจัดทาโครงการฯ ตลอดทั้งการนาเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยีประเภทต่างๆ

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชั่วโมง
1 • ปฐมนิเทศและแนะนาแนวทาง 3
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
แ ล ะ ม อ บ ห ม า ย ค้ น ค ว้ า
โครงการฯ)
• พัฒนาการทางสังคมโลก
• มนุษยชาติกับพัฒนาการทางสังคม
2 • ภูมิหลังพัฒนาการทางสังคม
3
โลก
• พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม
โลกก่อนปี ค.ศ.1492
3 • สังคมโลกหลังการปฏิวัติ
3
อุตสาหกรรม
• พั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม
วัฒนธรรมโลกสมัย ใหม่
4 • สถานการณ์โลกปัจจุบันและ
3
แนวโน้มในอนาคต
• พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม
โลกสมัยใหม่

กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- ชี้แจงแนวการสอน
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน
- เอกสารแนวการสอนและทดสอบความรู้ (Pretest)
- สื่อ Power point Computer และ Overhead Projector
- มอบหมายงานโครงการ ท่องโลกด้วยเสียงกับเหตุการณ์โลก
ร่วมสมัยครั้งที่ 2 ปี 2017 : Read for the blind)
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1 และนาเสนอกรณีศึกษา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
- เอกสารแนวการสอน
- สื่อ Power point , Computer, Overhead, Projector
- บรรยายเนื้อหา และนาเสนอกรณีศึกษา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector
- บรรยายเนื้อหา และนาเสนอกรณีศึกษา
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector

ผู้สอน
คณาจารย์
ผู้สอน

คณาจารย์
ผู้สอน
คณาจารย์
ผู้สอน
คณาจารย์
ผู้สอน
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
จานวน
ที่
ชัว่ โมง
5 • กิ จ กรรมที่ 1 แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย 3
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ท ากิ จ กรรม
แบบการมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ เ รี ย น
(Active Learning)
6 • การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม 3
และวัฒนธรรมโลกร่วมสมัย
7

• ระบบเศรษฐกิจโลกกับการ
ก้าวสู่ระบบทุนนิยมโลกและ
การค้าเสรี

3

8

• กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษานอก
สถานที่

3

9

• การปรั บ ตั ว ของรั ฐ ชาติ ใ น
กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง

3

10

• สันติภาพกับมนุษยชาติ

3

11

• กิ จ กรรมที่ 3 แบ่ ง กลุ่ ม ย่ อ ย
เพื่ อ ฝึ ก วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์
(จากตัวอย่างกรณีศึกษา)

3

12

• สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ
• กิจกรรมที่ 5 ทาแบบทดสอบ

3

13

3

14

• การนาเสนอผลสาเร็จของ
โครงการฯ
• กิจกรรมที่ 5 แบบฝึกปฏิบัติ

15

• ปัจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน

3

16
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3

กิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอน
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
- แบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยและการศึ ก ษาเชิ งวิ เ คราะห์ ท า คณาจารย์
กิ จ กรรมอภิ ป รายแบบมี ส่ ว นร่ ว มและสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้ ผู้สอน
เรียนรู้ร่วมกันพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์
คณาจารย์
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
ผู้สอน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector
- บรรยายเนื้อหา และนาเสนอกรณีศึกษา
คณาจารย์
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
ผู้สอน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector
- แบบทดสอบความรูจ้ ากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ คณาจารย์
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
ผู้สอน
- ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ให้ความรูใ้ นสถานทีจ่ ริง
และวิทยากร
- บรรยายเนื้อหา และนาเสนอกรณีศึกษา
คณาจารย์
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
ผู้สอน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector
- บรรยายเนื้อหา และนาเสนอกรณีศึกษา
คณาจารย์
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
ผู้สอน
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube
- Computer และOverhead Projector
- แบ่ งกลุ่ ม ย่ อ ยและการศึ ก ษาเชิ งวิ เ คราะห์ ท า คณาจารย์
กิ จ กรรมอภิ ป รายแบบมี ส่ ว นร่ ว มและสรุ ป สิ่ งที่ ไ ด้ ผู้สอน
เรียนรู้ร่วมกันพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน
- บรรยายเนื้อหา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์
คณาจารย์
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
ผู้สอน
- สื่อ Power point Computer และOverhead Projector
- แบบทดสอบ
- การซักถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปราย
คณาจารย์
เนื้อหาที่ฟังร่วมกันพร้อมนาเสนอหน้าชั้นเรียน
ผู้สอน
- การซักถาม แสดงความคิดเห็น
คณาจารย์
- แบบฝึกปฏิบัติ
ผู้สอน
- การซักถามและอภิปรายเนื้อหาที่เรียนร่วมกัน
คณาจารย์
- ตาราหลักและแบบฝึกปฏิบตั ิ
ผู้สอน
- ทดสอบความรู้ (Post-test)
* นาเสนอพร้อมส่งรายงาน/โครงการที่สาเร็จ
- การผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้
ที่
1
1.1, 2.1, 3.1, 4.1 และ 5.1
(งานโครงการท่อ งโลกด้ ว ย
เสี ย งกั บ เหตุ ก ารณ์ โ ลกร่ ว ม
สมั ย ครั้ งที่ 2 ปี 2017 :
Read for the blind)
2
3

2.1, 3.1 และ 5.1
(ทัศนศึกษา)
1.1, 2.1, 3.1, 4.1 และ 5.1
(ระดมความคิดกิจกรรมกลุ่ม
จากกิจกรรมแบบการมีส่ว น
ร่ ว ม ข อ ง ผู้ เ รี ย น ( Active
Learning)

4
5

2.1 และ 3.1(ทดสอบความรู้)
1.1, 2.1, 3.1 และ 4.1
(แบบฝึกปฏิบัติ)

6
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*รายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ สัดส่วนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พฤติ ก รรม ระเบี ย บวิ นั ย การแสดงออก 13,15
20%
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้
3. กา ร น า เ ส นองา นผ ลงา นต่ างๆ แ ล ะ
สัมฤทธิผลของงาน
โดยได้แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 3
แบบทดสอบความรู้จากการทัศนศึกษานอก
8
10%
สถานที่
1. พฤติ ก รรม ระเบี ย บวิ นั ย การแสดงออก
11
10%
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้
3.การน าเสนองาน ผลงานต่ า งๆ และ
สัมฤทธิผลของงานโดยได้ แสดงเกณฑ์การให้
คะแนนในตารางที่ 1
แบบทดสอบความรู้
12
10%
1. พฤติ ก รรม ระเบี ย บวิ นั ย การแสดงออก
14
10%
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้
3. สัมฤทธิผลของงาน
โดยได้แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 2
1. ตามจุดประสงค์จากเนื้อหาในหน่วยการ
16
40%
เรียนของรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย
2. เกณฑ์มหาวิทยาลัยโดยได้แสดงเกณฑ์การ
ให้คะแนนในตารางที่ 4และ 5
Rubric ดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการให้คะแนน กิจกรรมกลุ่มจากกิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
10 = A
การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน เนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งตามกาหนดเวลา
8-9 = B
การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน เนื้อหาเกือบสมบูรณ์ และส่งตามกาหนดเวลา
6-7 = C
การวิเคราะห์เนื้อหาร่วมกัน เนื้อหาไม่สมบูรณ์แต่ยังส่งตามกาหนดเวลา
1-5 = D
ไม่ร่วมมือกันในเรื่องการวิเคราะห์ เนื้อหาไม่สมบรูณ์-ส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กาหนด
0=F
ไม่ส่ง
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบฝึกปฏิบตั ิ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน
9-10 = A
ทาแบบฝึ ก ปฏิ บั ติ เรี ย บร้อ ย สะอาด ลายมื อ อ่า นง่า ย ถูก ต้ อ งและครบถ้ว นทั้ งหมด และส่งตาม
กาหนดเวลา
7-8 = B
ทาแบบฝึกปฏิบัติ ถูกต้องบางส่วนแต่ครบถ้วนทั้งหมด และส่งตามกาหนดเวลา
6=C
ทาแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกต้องบางส่วน หรือไม่ครบถ้วน และส่งตามกาหนดเวลา
1-5= D
ทาแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ลายมืออ่านไม่ออก สกปรก ลอกเพื่อน และส่งล่าช้า
0=F
ไม่ส่ง
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน โครงการ ท่องโลกด้วยเสียงกับเหตุการณ์โลกร่วมสมัยครั้งที่ 2 ปี 2017 : Read for the blind
(20 คะแนน)
ระดับคะแนน เกณฑ์คะแนน
5
ความมีจิตสาธารณะ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในผลงานติดต่ออาจารย์ผสู้ อนสม่าเสมอ
และส่งรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้ง และส่งงานทันตามกาหนด
5
ความน่าสนใจในเนื้อหาของบทความที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลกร่วมสมัย มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้
5
การใช้ทักษะด้านการใช้ภาษาทางวิชาการในการสื่อสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
5
ผลงานสามารถนาไปใช้เผยแพร่สสู่ าธารณะได้จริง

รายละเอียดของ โครงการ ท่องโลกด้วยเสียงกับเหตุการณ์โลกร่วมสมัยครั้งที่ 2 ปี 2017 : Read for the
blind
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. โหลด application : Read for the blind ได้ใน play store ใช้ได้ทั้ง IOS และ Android
และศึกษาข้อมูลและการใช้งานของ application โดยละเอียด
2. บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสาระความรู้ในรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย ด้านสังคม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม อาเซียน ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์โลกเป็นต้น เลือกบทความ
ต่างๆ ได้จาก นิตยสาร วารสาร บทความวิจัย ฯลฯ ที่มีจานวนไม่ต่ากว่า 3-5 หน้า
หากอ่านบทความวิจัย ให้อ่านบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความวิจัยเต็มๆ ทั้งเรื่อง ไม่ใช่อ่าน
เฉพาะบทคัดย่อ
ส่วนนิตยสาร/วารสาร ที่มีผู้อ่านให้กับมูลนิธิฯ แล้ว ไม่ส ามารถนามาอ่านได้ ได้แก่ สารคดี
คู่สร้างคู่สม เนชั่นนัลจีโอกราฟฟิคฉบับภาษาไทย สกุลไทย กรุงเทพธุรกิจ และในฐานข้อมูล
บทความที่ผ่านเข้าสู่มูลนิธิคนตาบอดไทย เทอม 1/2559
เมื่อได้บทความแล้ว ให้นักศึกษาซีร็อกบทความและเขียนชื่อแหล่งที่มาของวารสาร พร้อม
ทั้งส่งให้อาจารย์ผู้คุมตอนเรียนตรวจทาน บทความและเนื้อหา ก่อนนาไปอัดเสียงจริง
3. จากนั้นให้นักศึกษาทดสอบการอ่านออกเสียง หัดอ่านให้คล่องก่อน
 ห้องที่อัดเสียงควรมีความเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน เพื่อความชัดเจน
 ควรหัดอ่านบทความให้คล่องก่อนที่จะบันทึกเสียงจริง หรือ อ่านให้อาจารย์ผู้คุมตอนเรียน
ฟังก่อน
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 เสียงที่บันทึก ควรให้ระดับเสียงดัง สม่าเสมอ การอ่านออกเสียงอย่าเบาจนเกินไป หรือ
อ่านแบบตะคอก หรืออ่านตะกุกตะกัก ควรทาตัวให้สบายๆ ดื่มน้าก่อนบันทึกเสียง หาก
อ่านผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ หยุดพักและค่อยบันทึกเสียงต่อได้
 เวลาอ่านด้วยความตั้งใจ น้าเสียงสดใส อ่านให้ชัดเจนและถูกต้อง นึกถึงผู้ฟังคือ ผู้พิการ
ทางสายตาที่เขาไม่มีโ อกาสอ่านได้เอง และเสียงของเราจะเป็นดวงตาให้เขามองเห็ น
เรื่องราวที่เขาไม่เคยได้รับรู้ด้วยดวงตาของเขาเอง ซึ่ง “การอ่านหนังสื อให้ ผู้พิการทาง
สายตาเป็นกุศลอย่างยิ่ง”
 หากพบคาเฉพาะทางภาษาหรือ ชื่อเฉพาะ ควรจะอ่านให้ถูกต้อง โดยค้นหาศึกษาจาก
เว็บ ไซต์ส านักงานราชบัณฑิต สภา http://www.royin.go.th โดยเช็คคาอ่านได้จาก
โปรแกรม เรื่องการอ่าน-เขียนอย่างไร
4. เมื่อพร้อมสาหรับการบันทึกเสียง ให้นักศึกษาเริ่มต้น ดังนี้
1. เปิด application โดย login เข้าสู่ โปรไฟล์ของนักศึกษา
2. เปิด function บทความ เลือก ตัวกรองการค้นหา จากนั้นเลือกหมวดหมู่ เพื่อสร้าง
บทความเสียงใหม่ จากนั้นให้สร้างบทความเสียงเล่มใหม่ โดยข้อมูลดังนี้
1) ช่องของชื่อบทความ (ให้นักศึกษาพิมพ์ชื่อเรื่องบทความลงไป)
2) ช่องเลือกหมวดหมู่ (ให้นักศึกษาเลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับบทความของนักศึกษา)
3) ช่องแหล่งที่มา (ให้นักศึกษาพิมพ์ วารสารหรือนิตยสาร ฉบับที่ ปีที่พิมพ์ เล่มที่
หน้า ดังตัวอย่าง วารสารต่วยตูน ฉบับที่ 14 ปีที่ 20 พ.ศ.2560 หน้า 5-8
4) เริ่มอัดเสียง (สามารถแก้ไข อัดทับได้ ) จนเสร็จการอัดเสียง จะมีเวลาบอกว่า
อัดเสียงใช้เวลากี่นาทีขึ้น เป็นอันเสร็จสิ้น
5. ให้นักศึกษาส่งหลักฐานการอัดเสียงบทความใน application Read for the blind
เพื่อส่งให้กับอาจารย์ผู้คุมตอนเรียน ได้แก่
1) copy ภาพหน้า โปร์ไฟล์ของนักศึกษาใน application Read for the blind ซึ่งจะมี
หลักฐานบอกว่านักศึกษาได้จัดทาผลงานไว้
2) copy ภาพหน้าหมวดหมู่ของบทความที่นักศึกษาเลือกอัดเสียงไว้ และจะมีหลักฐาน
ผลงานของนักศึกษาที่ได้จัดทาผลงานไว้ ตั้งแต่ ชื่อวารสาร เวลาที่ใช้ อ่านโดย ชื่อนักศึกษา
6. กาหนดวันสิ้นสุดการส่งผลงานใน application คือ 1 พฤศจิกายน 2560 (สิ้นกาหนด
ตามวันเวลาของแต่ละตอนเรียนในสัปดาห์ดังกล่าว โดยดูจากหลักฐานการอัดเสียงในข้อ 5)
 เมื่อผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของทุกศาสนา ดลบันดาลให้ทั้ง
นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้รับกุศลในการเป็นดวงตาแทนให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้รับ
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ในการบริการวิชาการของรายวิชาเหตุการณ์
โลกร่วมสมัยด้วยเทอญ....
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ตารางที่ 4 เกณฑ์จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคจากเนื้อหาในหน่วยการเรียนของรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย
จุดประสงค์

หัวข้อ 1

หัวข้อ 2

หัวข้อ 3

หัวข้อ 4

หัวข้อ5

หัวข้อ 6

ข้อสอบรวม

รู้

4

5

6

4

8

10

37

เข้าใจ

5

4

3

5

2

3

22

ประยุกต์

2

1

0

1

0

0

4

วิเคราะห์

2

1

3

3

7

7

23

สังเคราะห์

1

2

0

1

0

0

4

ประเมิน

1

1

2

4

2

0

10

ข้อสอบรวม

15

14

14

18

19

20

100

ตารางที่ 5 เกณฑ์สรุปการประเมินผลการเรียน
เกรด คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
A 90 – 100 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 90-100 %
B+ 85-89 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 85-89 %
B 75-84 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 75-84 %
C+ 70-74 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 70-74 %
C 60-69 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 60-69 %
D+ 55-59 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 55-59 %
D 50-54 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 50-54 %
F
0-49 การทาแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบตั ิ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 0 -49 %

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย. (2558). กรุงเทพฯ: โครงการตาราหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
- Power point สาระสาคัญของเนื้อหาแต่ละส่วน
- หัวข้อการจัดกิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning)
- สื่อ online YouTube สาระสาคัญของเนื้อหาบางส่วน
- Application REF (Read for the blind)
- http://www.royin.go.th เว็บไซต์ สานักงานราชบัณฑิตสภา
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจในเอเชีย. (2549). กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
2. จินตนา สุจจานันท์. (2548). “ปัญหาความยากจนในศตวรรษที่ 21”. ในวิทยาสารกาแพงแสน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.
3. จิรากรณ์ คชเสนี. (2544). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
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4. ซูซูมุ โยดะ. (2546). ไตรวิกฤต ปัญหาหลัก 3 ประการที่กาลังคุกคามการอยู่รอดของโลก.
(แปลจาก TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โดย ทวีป ชัยสมภพ).
5. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. 2549. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ [Online]. Available:http://www.
midnightuniv .org/ midnight2545/document95184.html
6. นิศารัตน์ ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์.
7. บุญเสริม บุญเจริญผล. 2549. คลื่นลูกที่สามของทอฟเฟลอร์ [Online]. Available:http://www
krirk.ac.th/education/ dr_boonserm/G
8. ปุนภพแห่งเอเชีย. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
10. มารยาท สมุทรสาคร. (2548). “ประเทศไทยจะสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไร”.
วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 54-58.
11. ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
12. รอฮีม ปรามาท. 2549. ประชากรโลก: ดุลยภาพที่ผันแปร[Online]. Available: http://www.
rakbankerd.com/01_jam /thaiinfor/ country_info/index.html
13. โลกาภิวัตน์ : การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสู่สังคมไทย [Online]. Available:http:// web.lru.ac.th/
~303006/Grobal.doc
14. เลสเตอร์ อาร์. บราวน์. (2545). สิ่งท้าทายแห่งศตวรรษใหม่ในสภาวการณ์โลก 2000 (แปล
จาก STATE OF THE WORLD 2000 โดย ประสาน ต่างใจ). กรุงเทพมหานคร: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
15. วิถคี รอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. (2554). กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16. สุพจน์ บุญวิเศษ. (2546). “การเมืองการปกครองไทยในบริบทโลกาภิวัตน์” ใน บทความเสนอในการประชุม
ทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546). ศูนย์การประชุมไบเทค.
กรุงเทพฯ. หน้า 336-337.
17. สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2538). โลกาภิวัตน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ:
179 การพิมพ์.
18. อิสริยา บุญญะศิริ. (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 50-53.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การประเมินจากผลการเรียนของผู้เรียน
2. การสังเกตการสอนของคณาจารย์
3. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
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3. การปรับปรุงการสอน
1. สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน
2. มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชา
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3. มีการนาผลการประเมินจาก pre-test และ post มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนการสอน
4. มีการนาผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกัน วิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนาไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน
2. การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนาประสิทธิผลของ
รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
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