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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
2500115 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย (Contemporary World Affairs) ตอนเรียน TA
2. จํานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3.2 ประเภทรายวิชาพื้นฐาน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
4.2 อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2556 ชั้นปีที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง ห้อง DT42
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
9.1 วันที่จัดทํา 15 ตุลาคม 2556
9.2 วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 25 ตุลาคม 2556
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้ผู้ เรี ยนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ย วกั บการเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลกยุ คโลกาภิวั ตน์ ทั้ งด้ า น
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สามารถวิเคราะห์ปรากฎการณ์ในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งที่
เป็ น โอกาส และภั ย คุ ก คามต่ อสั งคมโลก และสั งคมไทย รู้ จั ก วิ ธี การแก้ ไขปั ญ หาอย่ า งรอบคอบและสั น ติ
ตลอดจนนําองค์ความรู้ในรายวิชาที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันและเป็นประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ
ต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ในรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยนี้ จําเป็นจะต้องฝึกฝนและพัฒนาให้นักศึกษามีความฉลาด รอบคอบ
มีความรู้กว้างขวาง ทันสมัย เป็นผู้ใฝ่รู้ โดยผู้เรียนจําเป็นจะต้องรอบรู้และรู้จักวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์
สังคมโลก จากข่าวสารและสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องใช้สื่อต่างๆเป็น
จํานวนมาก อาทิ แหล่งข้อมูลข่าวสารจาก โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ภาพยนตร์ ห้องสมุด ตลอดทั้งแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน ฯลฯ เพื่อให้รู้จักค้นคว้าเป็นอย่างระบบ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับตัว
เคารพใรศักด์ศรีมนุษย์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาด้วยสันติ
วิธี การปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง

ไม่มีการฝึกปฏิบัติ

การศึกษาด้วยตนเอง 6
ชั่วโมงสัปดาห์

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้คําปรึกษา และแนะนําทางวิชาการเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความต้องการ
ของนักศึกษา โดยผู้เรียนสามารถนัดหมายกับอาจารย์ผ฿สอนในช่วงเวลาที่อาจารย์ผู้สอนไม่มีภารกิจอื่นใด
โดยตรง
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการ
นอกจากให้นักศึกษามีองค์ความรู้และการเท่าทันสถานการณ์โลกแล้วยังต้องการให้ผู้เรียน
เกิดความตระหนักในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมไทย และสังคมโลก มีทัศนะมุมมองต่อปรากฎการณ์ในโลกปัจจุบันทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในทิศทางที่ถูกต้องเหทาะสมและรักสันติภาพ นอกจากนี้ต้องการให้ผู้เรียนมี
ความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย เคารพสิทธิของผู้อื่น มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อสังคมส่วนรวม มีจิตสาธราณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี
1.2 วิธีสอน
1.2.1 การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และการวิเคราะห์
1.2.2 การอบรมจิตสํานึกคุณธรรมจริญธรรม และความรับผิดชอบสอดแทรกอยู่ใมเนื้อหา
1.2.3 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) อภิปรายกลุ่มย่อยแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
1.2.4 การะดมสมอง (Focus Group) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ หรือสังเคราะห์ความรู้ใน
รายวิชา
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และการแสดงออก
1.3.2 การสังเกตการเปลี่ยนแปลงผลจากความรู้ภายหลังจากที่เรียน
1.3.3 การสังเกตความรับผิดชอบในผลงานต่างๆ ของนักศึกษารวมทั้งเรื่องของการตรงต่อ
เวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
ผู้เรียนมีองค์ความรู้ในเนื้อหาวิชาอย่างลุ่มลึกมีความเข้าใจสามารถจําแนก วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ และประเมินค่าข้อมูลอย่างมีหลักการตามทฤษฎีของรายวิชา สามารถเรียนรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง
ได้ และรู้จักการบูรณาการข้อมูล รวมทั้งสามารถถ่ายทอดข้อมูล และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการ
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เรียนในรายวิชานี้เพื่อการพัฒนาและปรับตัวให้ดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งสามารถ
ดําเนินชีวิตทุกด้านได้อย่างเหมาะสม และลดละพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อตนเอง และสังคม
ส่วนรวม
2.2 วิธีสอน
2.2.1 การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎี และการวิเคราะห์จากหลายสถานการณ์
2.2.2 จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม จากการค้นคว้าด้สนตนเอง (Self-Study) ผ่านระบบ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (Internet) และสื่อต่างๆ
2.2.3 ใช้กรณีศึกษา (Case Study)
2.2.4 การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion)
2.2.5 การทําโครงการ (Project Based Learning)
2.2.6 การทําแบบฝึก (Work sheets and work book)
2.2.7 เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center)
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 จากการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
2.3.2 สังเกตการณ์มีส่วนร่วมในข้อคิดเห็นต่างๆมในชั้นเรียน
2.3.3 ผลงานต่างๆ ที่ผู้เรียนจัดทํา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องการพัฒนา
การศึกษาในรายวิชานี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะให้กระตุ้นและปลุกเร้าให้ผู้เรียนมีสติปัญญา ฉลาด
รอบคอบ มีเหตุผล สิ่งต่างๆเหล่านี้มีผลต่อการศึกษาสังคมโลก ดังนั้นผู้เรียนจําเป็นต้องพัฒนาความสามารถ
ทางความคิดในการจําแนกข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริง และประเด็นต่างๆ รู้จักการเลือกใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ สรุปเรื่องรางจากสภาวะเหตุการณ์ทางสังคมโลกได้อย่างตรงไปตรงมา
ไม่ลําเอียง ไม่อคติ สามารถแสดงความคิดเห็นและอภิปรายได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถพัฒนา
องค์ความรู้ได้ต่อไปในอนาคต
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3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและการวิเคราะห์จากหลายสถานการ์
3.2.2 เปิดประเด็น/สร้างคําถามในชั้นเรียน จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการอภิปรายกลุ่ม
(Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus Group)
3.2.3 การทําโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะต้องสืบค้น เสาะหา ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่างๆ ทําให้ผู้เรียนต้องใช้กรณีศึกษา (Case Study)
กรณีปัญหา (Problem Based Learning) รวมทั้งการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดม
สมอง (Focus Group) เพื่อให ู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มี ความคิด ริเริ่มในการทํา งานให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้
3.3 วิธีการประเมินผล
3.2.1 จากการอภิปรายระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3.2.2 สังเกตการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
3.2.3 ผลงานต่างๆ ที่ผู้เรียนจัดทํา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการ
การสร้ างทักษะความสัมพั นธ์ ใรนรายวิช าเน้นไปที่ สัมพัน ธภาพระห่างอาจารย์ ผู้ส อนและ
ผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดี มีปรรยากาศในการศึกษาร่วมกัน โดยต้องการให้
นักศึ กษารู้ จักภาวะผู้ นํา ที่ มีสัมมาคารวะ รู้ กาละเทศะ ตรงต่ อเวลา รู้ จั กหน้ า ที่ มี ความรั บผิ ด ชอบ รับ รู้ ถึง
ความรู้สึกของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม มีภาวะผู้นําและผู้ตามที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนด้วยกัน โดยมีจิตสํานึกในการทํางานร่วมกันอย่างเป็นทีมหรือกลุ่ม มีความเอา
ใจใส่ช่วยเหลือร่วมกัน
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 เปิดโอกาสซักถามผู้สอนในเนื้อหาบทเรียนและเกณฑ์ในการเรียนต่างๆ
4.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความร่วมมือ
4.2.3 การมอบหมายงานกลุ่มที่ใช้การทําโครงการ (Project Based Learning) ให้ผู้เรียนได้ใช้
การระดมสมอง (Focus Group) ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาคําตอบ การแก้ปัญหา หรือการตอบข้อ
สงสัยตามความสงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มในการทํางาน
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 การซักถามระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
4.3.2 สังเกตการณ์การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน
4.3.3 ผลงานต่างๆ ที่ผู้เรียนจัดทําเรียบร้อยและตรงต่อเวลา
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
รู้จักการพัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงาน
และการนําเสนอหน้าชั้นเรียน รวมทั้งพัฒนาทักษะการสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งข้อมูลต่างๆ มี
ความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศสื่อสารต่างๆ อาทิ ทางอินเตอร์เน็ต เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยสามารถนําข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
ตลอดทั้งผู้เรียนสามารถมีทักษะในการนําเสนอรายงานที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือและเทคโลยีที่เหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
5.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบต้องค้นคว้าด้วยตนเอง (Case Study)
5.2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5.2.4 สร้างทรรศนะในการรับและเลือกข้อมูลอย่างมีเหตุผลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายรวมทั้ง
รู้กจักเลือกจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การอภิปรายและการมีส่วนร่วมในระหว่างชั้นเรียน
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในการเรื่องการวิเคราะห์และการใช้เหตุผล
5.3.3 การจัดทํารายงาน/โครงการ และนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด

1

- แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน

2

หน่วยการเรียนที่ 1
- การเกิดโลกาภิวัตน์
- การเปลี่ยนแปลงทาง
ประชากรในยุคโลกาภิวัฒน์

3

- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 1
หน่วยการเรียนที่ 2
- การก้าวสู่ระบบทุนนิยมโลก
และการค้าเสรี
- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 2
หน่วยการเรียนที่ 3
- การปรับตัวของรัฐชาติในกระ
สการเปลี่ยนแปลง
- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 3

4
5
6
7

จํานวน
กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
ชั่วโมง
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
3
- ชี้แจงแนวการสอน
อ.ธนะวิทย์ เพียรดี
- ให้นักศึกษามีส่วร่วมกําหนด/
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมสัดส่วน
คะแนนในรายวิชา
- เอกสารแนวการสอน และ
ทดสอบความรู้ (Pretest)
- สื่อ Power point และ
Overhead projector
3
- บรรยายเนื้อหาครั้งที่ 1 และ อ.ธนะวิทย์ เพียรดี
นําเสนอกรณีศึกษา
- การซักถามและอภิปรายเนื่อ
หาเรียนร่วมกัน
- สื่อ Power point
- Computer และ Overhead
projector
3
อ.ธนะวิทย์ เพียรดี
3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

8
9

สอบกลางภาค
หน่วยการเรียนที่ 4
- การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมร่วสมัย

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

9

10
11
12
13
14
15

- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 4
หน่วยการเรียนที่ 5
- สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 6
- สันติภาพกับมนุษยชาติ
- กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึก
วิเคราะห์สถานการณ์ที่ 6
- การนําเสนอโครงการ/รายงาน
ของนักศึกษา
- เฉลยแบบฝึกปฏิบัติ
- ปัจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน

16

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

3

อ.ธนะวิทย์ เพียรดี

สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
1

2
3
4
5

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่

การเข้าชั้นเรียน
การมีส่วนร่วมอภิปรายและเสนอ
ความคิดเห็นในชั้นเรียน
วิเคราะห์กรณีศึกษา การค้นคว้า
การนําเสนอรายงาน
การทํางานกลุ่มและผลงาน
การอ่านและสรุปบทความ

การมีส่วนร่วมและ
การอภิปรายในชั้นเรียน

ตลอดภาค
การศึกษา

ทดสอบย่อย

ทดสอบ

การทดสอบกลางภาค
การทดสอบปลายภาค

ทดสอบ
ทดสอบ

การนําเสนอรายงาน
และการวิเคราะห์
กรณีศึกษา

10

14

ตลอดภาค
การศึกษา
8
16

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
10%
10%

10%
30%
40%

2. เกณฑ์ในการให้คะแนนกลุ่ม กิจกรรม (5 คะแนน)
กิจกรรมที่
1.

ผลการเรียนรู้

7.
8.

กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1
กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 5
กิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อฝึกสังเคราะห์ความรู้
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
แบบฝึกปฏิบัติ
โครงงานรายงานการค้นคว้าการนําเสนอ

9.

ข้อสอบปลายภาค

2.
3.
4.
5.
6.

วิธีการประเมินการ

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
ดังแสดงในตารางที่ 1
3
5%
ดังแสดงในตารางที่ 1

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%

เกณฑ์มหาวิทยาลัย

15

40%

ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ (10 คะแนน)
ระดับคะแนน
เกณฑ์ให้การให้คะแนน
9-10=a
7-8=b
6=c
1-5=d
0=f

ทําแบบฝึกเรียบร้อยสะอาดลายมืออ่านง่ายครบถ้วนทั้งหมดและส่งตามกําหนด
ทําแบบฝึกปฏิบัติถูกต้องบางส่วนแต่ครบถ้วนทั้งหมดและส่งตามกําหนด
ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกบางส่วนหรือไม่ครบถ้วนและส่งตามกําหนดเวลา
ทําแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ครบถ้วนวายมืออ่านไม่ออกสกปรกลอกเพื่อนและส่งล้าช้า
ไม่ส่ง

11

ตารางการให้คะแนนโครงการ (20 คะแนน)
เกณฑ์คะแนน
ความน่านใจและ
ความน่าสนใจและ
ประโยชน์ของโครงการ ความกระตือรือร้นใน
ระดับความสําเร็จของ การดําเนินกิจกรรม
โครงการ
(5 คะแนน)
(20 คะแนน)
5 คะแนน
โครงการรายงาน
ส่งแบบเสนอโครงการ
น่าสนใจและเป็น
รายงานโดยมีกร
ประโยชน์ต่อสังคม
รายงานคามก้าวหน้า
มากหรือเป็นประโยชน์ ของโครงงาครบ2ครั้ง
ในระดับประเทศ
และส่งรายงานฉบับ
สมบูรณ์บูตาม
กําหนดเวลา
4 คะแนน

รูปเล่มและเนื้อหาของ
โครงการรายงานและ
ใช้ภาษาเชิงวิชาการ
(5 คะแนน)

การอภิปลายและรุป
แบบการนําเสนอโครง
การายงงานในชั้นเรียน
(5 คะแนน)

โครงการรายงานมี
เนื้อหาครบถ้วนและ
ข้อมูลการอ้างอิงได้
จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
รูปเล่มรายงาน
ครบถ้วนและถูกต้อง
และสามารถใช้ภาษา
วิชาการได้เหมาะสม
โครงการน่าสนใจและ ส่งแบบเสนอโครงการ โครงการรายงานมร
เป็นประโยชน์สังคม รายงานฉบับสมบูรณ์ เนื้อหาครบแต่ไม่
ตามกําหนดเวลาแต่ส่ง ถูกต้อง1-2หัวข้อข้อมูล
รายงานคามก้าวหน้า เละอ้างอิงได้จากแหล่ง
ของโครงการรายงาน ที่น่าเชื่อถือรูปเล่ม
ตามกําหนด1ครั้ง
ครบถ้วนและถึก
ต้องการใช้ภาส่วนใหญ่
เหมาะสม

มีการนําเสนอ
ตามลําดับหัวข้อ
โครงการรายงาน
ครบถ้วนสือที่ใช้ในการ
นําเสนอมีคุณภาพ
รวมทั้งอยู่ในเวลาที่
กําหนด

3 คะแนน

โครงการรายงาน
น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
พอสมควร

2 คะแนน

โครงการรายงาน
น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
น้อย

มีความพร้อมในการ
นําเสนอแต่ไม่
เรียงลําดับหัวข้อ
โครงการรายงานและ
ไม่ครบสื่อที่ใช้ในการ
นําเสนอมีคุณภาพดี
เหมาะสรวมทั้งอยู่ใน
เวลาที่นําเสนอที่
กําหนด
ส่งแบบเสนอโครงการ โครงการรายงานมี
มีความร้อนในกร
รายงานสมบูรณ์ตาม เนื้อหาครบถ้วนแต่ไม่ นําเสนอพอควรแต่ไม่
กําหนดเวลาแต่ไม่ได้ ถูกต้อง3-4หัวข้อข้อมูล เรียงลําดับหัวข้อ
ส่งรายงาน
และการอ้างอิงได้จาก โครงการรายงานและ
ความก้าวหน้าของ
แหล่งที่เชื่อถือรูปเม
ไม่ครบถ้วนสื่อที่ใช้ใน
โครงการรายงาน
รายการครบและถูก การเสนอมมีคุณภาพดี
ต้องการใช้ภาษา
และเหมาะสมรวมทั้ง
เหมาะสมปานกลาง
อยู่ในเวาที่กําหนด
ฉบับรายงานสมบูรณ์ ข้อมูลและการอ้างอิง โครงการรายงานและ
เกินกําหนดและไม่ได้ ได้จากแหล่งที่ไม่
ไม่ครบถ้วนสื่อในการ
ส่งรายงาน
น่าเชื่อถือรูปเล่มไม่ถูก ใช้มีคุณภาพต่ําและไม่
ความก้าวหน้าของ
ต้องการใช้ภาษาสวน เหมาะสมรวมทั้งไม่อยู่
โครงการ
ใหญ่ไม่ค่อยเหมาะสม ในเวลานําเสนอที่
กําหนด
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1 คะแนน

โครงการรายงานไม่
น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคม
น้อยมาก

ส่งแบบเสนอฉบับ
สมบูรณ์เกิน
กําหนดเวลาและไม่ได้
ส่งรายงาน
ความก้าวหน้าของ
โครงการรายงาน

โครงการรายงานมี
เนื้อหาครบแต่ไม่
ถูกต้อง7หัวข้อขึ้นไป
มูลไปข้อมูลการอ้างอิง
ได้จากแห่งที่ไม่มีคูณ
ภาพรายงานไม่ถูก
ต้องการใช้ภาษาต้อง
ปรับปรุง

ไม่มีความพร้อมในการ
นําเสนอไม่เรียงลําดับ
หัวข้อโครงการรายงาน
และไม่ครบสื่อที่ใช้ใน
การนําเสนอมร
คุณภาพต่ําและไม่
เหมาะสมรวมทั้งไม่อยู่
ในเวลานําเสนอที่
กําหนด

เนื้อหารายงานประกอบด้วย
1. ชื่อโครงการ
2. ผู้จัดทําและอาจารย์ผู้คบคุม
3. ความเป็นมาและความสําคัญของโครงการ
4. วัตถุประสงค์ ของเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ระยะเวลาและการดําเนินโครงการ งบประมาณที่ใช้
คาดว่าจะได้รับและค่าเป้าหมาย ผลการศึกษา สรุปผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ตําราและแบบฝึกปฏิบัติรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย
2 เอกสารและข้อมูลที่สําคัญ
- Power point สาระสําคัญของเนื้อหาแต่ล่ะส่วน
- ใบหัวข้อการจัดกิจกรรม
- V.C.D. / CD Rom สาระสําคัญของเนื้อหาบางส่วน
3 เอกสารและข้อมูลที่แนะนํา
1. ก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นใจในอาเซียน. (2549). กรุงเทพฯ: หน้าต่างสู่โลกกว้าง.
2. จินตนา สุจจานันท์ ( 2548 ). “ปัญหาความยากจนในศัตวรรษที่ 21’’. ในวิทยาสารกําแพงแสน
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1.
3. จิราภรณ์ คชเสนี (2544). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2 . กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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4. ซูซูมุ โยดะ. (2546). ไตรวิกฤต ปัญหาหลัก 3 ประการที่กําลังคุกคามการอยู่รอดของโลก. ( แปล
จาก TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โดย ทวีป ชัยสมภพ )
5. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. (2549). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์. [Online]. Available : http : //
www.midnightuniv.org / midnight 2545 / document 95184 .himl
6. นิศรารัตน์ ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์
7. บุญเสริม บุญเจริญผล. (2549). คลื่อนลูกที่สามของเฟลอร์ [Online]. Available : http : //
www.krirk.ac.th / education / dr_boonserm / G
8. ปุมภพแห่งเอเชีย.กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
9. มารยาท สมุทรสาคร. ( 2548 ). “ ประเทศไทยจะสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไร
”.วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 42 ( 3 ), 54-58
10. ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิซซิ่ง.
11. รอฮีม ปรามาส. (2549). ประชากรโลก: ดุลยภาพที่ผันแปร [Online]. Available: http: // www.
rakbankerd.com / 01 _jam / thaiinfor / country _info / index.html
12. โลกาภิวัตน์ : การเปลี่ยนแปลงสังคมโลกสู่สังคมไทย [ Online ]. Available : http : //
web.lru.ac.th / -303006 / Grobal.doc
13. เลสเตอร์ อาร์. บราวน์. (2545). ส่งท้ายแห่งศตวรรษใหม่ในสภาวการณ์โลก 2000 (แปลจาก
STATE OF THE WORLD 2000). กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ.
14. วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษที่ 21. ( 2554 ) กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
15. สุพจน์ บุญวิเศษ. (2546). การเมืองการปกครองของไทยในบริบทโลกาภิวัตน์. บทความเสนอใน
การประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประสานศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 ( พ.ศ. 2546 ). ศุนย์การ
ประชุมไบเทค.กรุงเทพมหานคร.หน้า 336-337.
16. สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2538). โลกาภิวัตน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย.
กรุงเทพฯ. : 179 การพิมพ์.
17. อิสริยา บุญญะศิริ. (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม, 42 ( 3 ) , 50-53.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1.กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1. ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเอง
2. การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
3. มีการประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยในทุกภาคก่ร
ศึกษา
2.กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. การประเมินจากผลการเรียนผู้เรียน
2. การสังเกตการสอนของคณาจารย์
3. การประเมินผลความพึ่งพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line
3.การปรับปรุงการสอน
1. มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. การนําผลประเมิน ความพึงพอใจในการตัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย และ การ
ประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการ
สอน
4.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลกระเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
5.การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. การทบทวนและปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนํา ผลการรประเมิน
ความพึงพอใจในการจั ดการเรี ยนการสอนวิช าเหตุการณ์โ ลกร่ วมสมัยและการประเมิ นประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียน ผ่านระบบ On-line มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้น
2. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปีหรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ/ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์นบ ศรีจันทร์
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