
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
    รหัสวิชา 2500115  ช่ือรายวิชา เหตุการณ์โลกร่วมสมัย  
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    ดร.ดวงกมล อัศวมาศ    ผู้ประสานงานวิชาและอาจารย์ผูส้อน  ตอนเรียน C4 และ D4 
    ผศ.ดร.จันทร์แรม เรอืนแป้น  อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน L1 และ M1 

ดร.สาระ มผีลกจิ   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน A4 และ B4 
    อ.เพ็ญนภา เว็บบ ์   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน F4 และ I4  

อ.ดังนภสร ณ ป้อมเพชร  อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน E4  
อ.ภาวินี รอดประเสริฐ   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน H1 
ผศ.ดร.อานุภาพ รกัษ์สุวรรณ   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน E1  
อ.เอกอนงค์ ศรีส าอาง   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน O1 

    ผศ.ดร.สรุพงษ์ นิ่มเกิดผล  อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน F1,G1, 
ผศ.ดร.ประศาสน์ นิยม   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน G4 และ J4 
อ.อิสรีย์ บ่อวาร ี   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน K1 
ดร.บูชิตา สังข์แก้ว   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน I1 และ J1 
อ.วสันต์ มหากาญจนะ   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน C1 
อ.รติญา นนธิราช   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน N1 
อ.อัญชลี รัตนะ   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน H4 

    ผศ.ดร.สรุพงษ์ นิ่มเกิดผลและอ.ดร.ธนิต แสงกระจ่าง   
อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน UA และ UB 

    อ.ธนะวิทย์ เพียรดี   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน TA 
อ.กาญจนา ลออเลิศลักขณา   อาจารยผ์ู้สอน    ตอนเรียน LC และ LD 

 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    ไม่ม ี
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 
    ไม่มี 
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8. สถานท่ีเรียน 
    ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบรุี ศูนย์ตรัง ศูนย์ระนอง 2 และศูนย์ล าปาง  
9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
   วันที่ 1 สิงหาคม 2559 

 
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาน้ีแล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/สมรรถนะที่ต้องการในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ 
 1.1 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงพัฒนาการทางสังคมโลกในแต่ละสมัยไดอ้ย่างถูกต้อง  
 1.2 นักศึกษาสามารถอธิบายถึงเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม การเมือง 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ได ้         

1.3 นักศึกษาให้ความส าคัญในการสร้างจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อสังคม ตลอด
ทั้งการมีจิตสาธารณะ 

1.4 นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนตามหน้าที่พลเมืองและเคารพสิทธิมนุษยชน  
1.5 นักศึกษาสามารถเลือกใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่น่าเช่ือถือได ้
1.6 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาตนเอง รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ในรายวิชา เพื่อใช้

ในชีวิตประจ าวันของตนเอง ตลอดทั้งการด าเนินชีวิตได้ต่อไปในอนาคต 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพื่อให้เป็นรายวิชาที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก                   
การพัฒนาสื่อในรายวิชาอาทิ ต ารา และแบบฝึกปฏิบัติ ต้องมีการปรับปรงุให้ทนัสมัยอยู่เสมอ  ตลอดทั้งการคัดเลือก
สื่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆหลากหลายประเภทที่เช่ือถือได้ โดยใช้ประกอบการเรยีนการสอนแก่นักศึกษาเพื่อให้
นักศึกษาเท่าทันต่อกระแสแห่งสังคมโลกปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคล้อง
กับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนและอิงพัฒนาการของผู้เรียนร่วมด้วย 
 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

 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 
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increase awareness of and respect for human rights and cultural diversity across local and 
global communities. 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45  สอนเสรมิตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

โครงการศึกษาดูงานแหล่ง
เรียนรู้นอกห้องเรียน 

90 ช่ัวโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น     
รายบุคคล ตามความต้องการของนักศึกษา อย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์ 

 
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

 
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรบัผิดชอบหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม ข้อ 2 และ ข้อ 4 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
        1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรม และจริยธรรม 
      1.1) มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปจัจบุัน 

1.2) ให้ความส าคัญต่อการสร้างจิตส านึกและตระหนกัในปญัหาด้านต่างๆ ของสังคมโลก 
1.3) ให้ความส าคัญต่อความรบัผิดชอบทั้งตนเองและต่อสังคมโลกโดยรวม 
1.4) มีใจใฝห่าความรู้ ศึกษาเล่าเรียนในทุกทางทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2) มีพฤติกรรมท่ีมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ 
2.1) ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัยต่อตนเองและในกิจกรรมต่างๆ ที่ได้รับ

มอบหมาย ตลอดทั้ง 
2.2) ให้ความส าคัญต่อมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีและประพฤติตนเป็นคนที่มี

คุณภาพ 
2.3) มีส่วนร่วมต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอันเปน็ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 
2.4) ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้งมีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามต่อส่วนรวม 
2.5) สร้างจิตสาธารณะต่อสังคมโดยส่วนรวม 
2.6) กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองและครูอาจารย์ 
2.7) มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ 
2.8) มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

3) มีภาวะผู้น าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ื่น และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
          3.1) สร้างความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รวมทั้งการมสีัมมาคารวะเคารพผู้ใหญ ่
          3.2) ให้ความส าคัญต่อการอยู่ร่วมกับบุคคลต่างๆ ได ้

4) มีความเคารพในสิทธิ และความมีคุณค่าของตนเอง และผู้อ่ืน 
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 4.1) เคารพและรบัฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 4.2) เคารพสทิธิ และศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

4.3) เคารพกฎเกณฑ์และกติกาต่างๆ ของทางสังคมโดยส่วนรวม 
4.4) ปฏิบัติตนให้เป็นผูท้ี่เห็นแก่ประโยชนส์่วนรวมต่อชาติและต่อโลก 

  
    1.2 วิธีการสอน 
 จัดการเรียนรู้โดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย  
พร้อมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และให้นักศึกษาได้ใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem 
Based Learning) จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอย่าง นอกจากนี้ยังใช้วิธี 

1) อาจารยผ์ู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความรบัผิดชอบ 
 2) เพิ่มการอบรมจิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบโดย
สอดแทรกอยู่ในเนื้อหารายวิชา 

3) ใช้กรณีศึกษาจากสื่อจากเหตุการณ์ และข่าวต่างๆ เน้นให้นักศึกษามีความเคารพในเรื่อง  สิทธิ
มนุษยชนทั้งต่อตนเองและบุคคลอื่นๆ  

4) มอบหมายงานกลุ่มให้เกิดการระดมสมอง (Focus group)  
 
 

   1.3 วิธีการประเมินผล 
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด ระยะเวลาที่

มอบหมาย การร่วมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหว่างเรียน 
2) จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ์ และการแสดงออกภายหลังจาก   

การเรียนการสอน การบรรยายและสื่อที่ใช้ประกอบในการเรียน 
 3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมายในช้ันเรียน    
 
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรบัผิดชอบหลักด้านความรู้ ข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 

2. ความรู้ 
    2.1 ความรู้ท่ีต้องได้รับ 

1) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ท่ีเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต  
  1.1) อธิบายถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆ ได ้
  1.2) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิถีการด ารงชีวิตของสังคมไทยในบริบทของสังคมโลก  
  1.3) ยึดมั่นรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทยให้ควบคู่กับวัฒนธรรมโลก 

   1.3) วิเคราะห์ถึงปัญหา สาเหตุ ผลกระทบ และเทคนิควิธี เพื่อการเรียนรู้ในการด ารงชีวิตใน
สังคมไทยและสังคมโลก 

2) สามารถจ าแนก และอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา 
  2.1) อธิบายถึงองค์ความรู้ที่ได้รับและปรับใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันได้ 
3) มีความรู้เกี่ยวข้องกับชุมชน และความเป็นไปของชาติและสังคมโลก 
  3.1) วิเคราะห์ถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ที่เป็นผลต่อสังคมไทยอันได้แก่ 

สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง 
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  3.2) อธิบายถึงความสัมพันธ์ของสังคมไทยในบริบทของสังคมโลก 
  3.3) อธิบายถึงลักษณะของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงด าเนินชีวิตได้อย่างมี

คุณภาพ 
            4.1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้ เพื่อการพัฒนาและปรับตัวให้ด ารงอยู่ได้ในสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  

   4.2 สามารถด าเนินชีวิตในทุกด้านได้อย่างเหมาะสม พอเพียง และมีคุณภาพตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดทั้งประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      
     2.2 วิธีการสอน 

1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรปูแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาส่วนที่เป็นแนวคิดทฤษฎีและ
การวิเคราะห์จากหลายสถานการณ์ 

2) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่
ศึกษาด้วยตนเอง โดย จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมสี่วนร่วม เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  (Student Center) การ
อภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) ทั้งจากการค้นคว้าด้วยตนเอง 
(Self Study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (internet) และสื่อต่างๆ    

  3) ใช้กรณีศึกษา (Case Study) โดยบรรยายประกอบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดีทัศน์ และสื่อสารสนเทศ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสังคมโลก เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้จากบทเรียน และประสบการณ์ วิเคราะห์ถึง 
สาเหตุ ผลกระทบ และแนวในการเรียนรู้ 

4) การจัดการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากร
พิเศษเฉพาะเรื่อง 

5) การท าโครงการ (Project Based Learning)/รายงาน ให้นักศึกษาท าโครงการหรือรายงานดัง
รายละเอียดตามหัวข้อที่ก าหนด เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากเนื้อหาในรายวิชา 

 
 2.3 วิธีการประเมินผล 

          1) การท าแบบทดสอบกอ่นและหลังเรียน (Pre-test and Post-test) 
2) พิจารณาจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาในบทเรียนร่วมกัน 
3) การสอบเก็บคะแนนย่อยแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรยีน 

 4) การสอบปลายภาค 
 5) การท าแบบฝกึปฏิบัต ิ
 6) จากผลสมัฤทธ์ิของรายงาน/โครงการ ฯ โดยพิจารณาจาก Rubric 
 7) จากการน าเสนอผลงานในช้ันเรียน 

8) จากค่าระดับคะแนนที่ได้รับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   
 

วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรบัผิดชอบหลักด้านทักษะทางปญัญา ข้อ 3 และข้อ 4 
3. ทักษะทางปัญญา 
     3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 

1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
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  1.1)  สามารถพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และ
สภาพแวดล้อมในบริบทสังคมโลกที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
   1.2)  สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดยบูรณาการจัดท าเป็นรายงาน/โครงการ ฯ ได้ 
 2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 
   2.1)  สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับบริบทของสังคมโลกได ้
            2.2)  สามารถเลือกแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ ที่น่าเช่ือถือใช้ในการศึกษาค้นคว้าได ้

3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการด าเนินชีวิตได้ 
            3.1)  ประยุกต์ใช้ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2)  สร้างแนวความคิดใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ 
   3.3)  ถ่ายทอดข้อมูลรวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้ 

  3.4)  ใช้ความรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนของตนได้ 
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์ 
  4.1)  สามารถจ าแนกข้อมูลแยกแยะความน่าเช่ือถือของข้อมูลความรู้ต่างๆ ได้ 
  4.2)  สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างด ี

 
     3.2 วิธีการสอน 
 1) เปิดประเด็น/สร้างค าถามในช้ันเรียนอย่างต่อเนื่อง  

2) จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมสี่วนร่วม มีการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง 
(Focus group) เช่น ระบุกรณีศึกษาปัญหาในชีวิตประจ าวัน เพื่อฝึกให้นักศึกษาหาแนวทางแก้ไข   

3) การท าโครงการ (Project Based Learning) หรือ รายงาน ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่
จะต้องสืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนต้องใช้ กรณีศึกษา (Case 
Study) กรณีปัญหา (Problem Based Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และ การระดม
สมอง (Focus group) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากข้ึนและ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้ 

4) แนะน าแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเช่ือถือในการค้นคว้าประกอบการ
ท าโครงการ ฯ หรือรายงาน และส าหรับการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ได้แก่ เอกสาร หน่วยงาน องค์กร สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่ออิเลกโทรนิกส์ เช่น ระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ( Internet) และบุคคลตัวอย่าง หรือผู้มี
ประสบการณ์ 
 5) พานักศึกษาไปทัศนศึกษาสถานที่ทีเ่กี่ยวข้องกบัสมัพันธ์กบัเนื้อหาในรายวิชา 
  
     3.3 วิธีการประเมินผล 

1) ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็น การแก้ปัญหา ผลงาน  และการน าเสนอ
ผลงานในช้ันเรียน  

2) การทดสอบโดยใช้การสัมภาษณ์ 
 
วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรบัผิดชอบหลักด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ ข้อ 1 และข้อ 4 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
 1)  มีความสามารถท างานเป็นกลุ่มในฐานะผู้น าและผู้ตามได้      
     1.1 มีความสามารถในการปฏิบัติตนเป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ีมีความรับผิดชอบ รวมทัง้ท างานเป็น
กลุ่มได้  

    1.2 ให้ความส าคัญต่อการรบัรู้ถึงความรู้สกึของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวกและมีวุฒิภาวะ 
ทางอารมณ ์
          2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 
    2.1) เป็นผู้ใฝ่หาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา  
          3) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดสีามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 

   3.1) สามารถสื่อสารได้อย่างมกีาลเทศะและรูจ้ักเคารพผู้ใหญ ่
 4) มีการค้นคว้าและวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
     4.1) สามารถวางแผนชีวิตตนเองได้  
               4.2)  สามารถค้นคว้าข้อมูลต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้อย่างต่อเนื่อง   
              4.3) สามารถพัฒนาตนเองจากงานและกิจกรรมที่มอบหมายให้มีคุณภาพ 

  
4.2 วิธีการสอน 

           1)  เปิดโอกาสซักถามผู้สอนในเนื้อหาบทเรียน และเกณฑ์ในการเรียนต่างๆ 
  2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพือ่สร้างความร่วมมือ 
  3) การมอบหมายงานกลุ่ม ที่ใช้การท าโครงการ (Project Based Learning) หรือ รายงานให้
ผู้เรียนได้ใช้การระดมสมอง (Focus group) ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาค าตอบ การแก้ปัญหา 
หรือการตอบข้อสงสัยตามความสนใจของตนเองหรือกลุ่ม โดยใช้ทักษะกระบวนกลุ่มในการด าเนินงาน  
ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงาน 

 4)  เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่เข้าช้ันเรียน ท าแบบประเมินผลการเรียนรู้ หรือแบบทดสอบความรู้
ความเข้าใจประจ าบท ฉบับใหม่ที่แตกต่างจากนักศึกษาที่เข้าช้ันเรียนตามปกติ 
      

4.3 วิธีการประเมินผล 
         1) จากการพฤติกรรมและการแสดงออก เช่น ซักถามระหว่างผูส้อนและผูเ้รียน 

2) สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 3) พิจารณาจากผลงานโครงการฯ หรือ รายงาน ความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูลที่ได้

มอบหมาย 
 

              วิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยเน้นความรับผิดชอบหลักด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 5  
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
 1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ 

      1.1  ท าการการสืบค้นสื่อจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย อาทิทางอินเทอร์เน็ต เครือข่าย
สังคมออนไลน์ และจากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนแหล่งต่างๆ 
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       1.2)  ท าสื่อประเภทต่าง ๆ ประกอบการน าเสนอโครงการ ฯ หรือ รายงานและผลงานต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในชวิีตประจ าวันได ้
     2.1) วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสังคมโลกได้อย่างมีคุณภาพ 
    2.2) ท าการสืบค้นและคัดเลือกข้อมูลที่น่าเช่ือถือเพื่อใช้ประโยชน์ได้ 
3)  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี
 4)   สามารถน าเสนอและสือ่สารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้ 
5)  สามารถเลือกใช้ข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตและแกไ้ขปัญหาของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
    5.1) ให้ความส าคัญต่อเทคโนโลยีต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
    5.2) ใช้ข้อมูลประเภทต่างๆ ในการปรับประยุกต์ใช้และแก้ไขส าหรับชีวิตประจ าวันได้อย่าง

เหมาะสม 
 

5.2 วิธีการสอน 
          1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จากกรณีศึกษาและตัวอย่าง
จากข้อมูลและสื่อสารสนเทศต่างๆ  

2) แนะน าเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูล และวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
3) มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Case Study) โครงการฯ หรือ รายงานตามหัวข้อ

ที่ก าหนดให้และน ามาน าเสนอ โดยสืบค้นจากสื่ออิเลกทรอนิกส์ 
  

  5.3 วิธีการประเมินผล 
1) การอภิปรายและการมสี่วนร่วมในระหว่างช้ันเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรื่องการวิเคราะห์และการใช้เหตผุล 
3) การจัดท า โครงการฯ หรือ รายงาน ตลอดทัง้การน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยปีระเภทต่าง 

 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ 

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะน าแนวทาง
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา  
• พัฒนาการทางสังคมโลก  
• มนุษยชาติกับพัฒนาการทาง
สังคม 

3 - ชี้แจงแนวการสอน 
- ทดสอบความรู้ก่อนเรียน 
- เอกสารแนวการสอนและทดสอบความรู้ (Pretest)               
- สื่อ Power point  Computer และ Overhead 
Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

2 
 

• ภูมิหลังพัฒนาการทางสังคม
โลก 
• พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม
โลกก่อนปี ค.ศ.1492 
 

3 - บรรยายเน้ือหาครั้งที่ 1 และน าเสนอกรณีศึกษา 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- เอกสารแนวการสอน 
- สื่อ Power point , Computer, Overhead, 
Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

3 
 

• สังคมโลกหลังการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 
•  พั ฒ น า ก า ร ท า ง สั ง ค ม
วัฒนธรรมโลกสมัย ใหม่ 

3 
 
 
 

- บรรยายเน้ือหา และน าเสนอกรณีศึกษา 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

4 •  สถานการณ์โลกปจัจุบนัและ
แนวโน้มในอนาคต 
• พัฒนาการทางสังคมวัฒนธรรม
โลกสมัย ใหม่ 

3 - บรรยายเน้ือหา และน าเสนอกรณีศึกษา 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

5 • กิจกรรมที่ 1 แบ่งกลุ่มย่อย เพื่อ
ฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ที่โดยการ
อภิปรายกลุ่ มและมอบหมาย
ค้นคว้าโครงการฯ/รายงาน) 

3 - แบ่งกลุ่มย่อยและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ท า
กิจกรรมอภิปรายแบบมีส่วนร่วมและสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกัน 
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 

คณาจารย์
ผู้สอน 

6 • การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมโลกร่วมสมัย 
 

3 - บรรยายเน้ือหา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

7 • ระบบเศรษฐกิจโลกกับการ
ก้าวสู่ระบบทุนนิยมโลกและ
การค้าเสรี  
 

3 - บรรยายเน้ือหา และน าเสนอกรณีศึกษา 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

8 • กิจกรรมที่ 2 ทัศนศึกษานอก
สถานที่  

3 - แบบทดสอบความรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 
- ฟังบรรยายจากวิทยากรผู้ให้ความรู้ในสถานที่จริง 

คณาจารย์
ผู้สอน 

และวิทยากร 
9 • การปรับตัวของรัฐชาติใน

กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง 
3 - บรรยายเน้ือหา และน าเสนอกรณีศึกษา 

- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

10 • สันติภาพกับมนุษยชาติ 
 
 

3 - บรรยายเน้ือหา และน าเสนอกรณีศึกษา 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point , สื่อ online จาก YouTube 
- Computer และOverhead Projector 

คณาจารย์
ผู้สอน 

11 • กิจกรรมที่  3 แบ่งกลุ่มย่อย 
เพื่อฝึกวิเคราะห์สถานการณ์ 
(จากตัวอย่างกรณีศึกษา) 

3 - แบ่งกลุ่มย่อยและการศึกษาเชิงวิเคราะห์ท า
กิจกรรมอภิปรายแบบมีส่วนร่วมและสรุปสิ่งที่ได้
เรียนรู้ร่วมกันจากวิทยากรบรรยาย 
- กระดาษ และอุปกรณ์เครื่องเขียน 

คณาจารย์
ผู้สอน 

12 • สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติ 
• กิจกรรมที่ 5 ท าแบบทดสอบ 

3 - บรรยายเน้ือหา และการศึกษาเชิงวิเคราะห์ 
- การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- สื่อ Power point Computer และOverhead Projector 
- แบบทดสอบ 

คณาจารย์
ผู้สอน 

13 • การน าเสนอโครงการ/
รายงานของนักศึกษา 

3 - การซักถาม แสดงความคิดเห็น และอภิปราย
เน้ือหาที่ฟังร่วมกัน 

คณาจารย์
ผู้สอน 
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สัปดาห์ 
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

14 • กิจกรรมที่ 5 แบบฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 

3 - การซักถาม แสดงความคิดเห็น  
- แบบฝึกปฏิบัติ 

คณาจารย์
ผู้สอน 

15 • ปัจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน 3 - การซักถามและอภิปรายเน้ือหาที่เรียนร่วมกัน 
- ต าราหลักและแบบฝึกปฏิบัติ  
- ทดสอบความรู้ (Post-test)                
* น าเสนอพร้อมส่งรายงาน/โครงการที่ส าเร็จ 

คณาจารย์
ผู้สอน 

16 สอบปลายภาค  - การผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย  
 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม

ที่ 
ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 

ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 และ 5.1 

(งานโครงการท่องโลกด้วย
เสียงกับเหตุการณ์โลกร่วม
สมัย) 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้ 
3 .ก า รน า เ สนอ ง านผล ง านต่ า ง ๆ  แล ะ
สัมฤทธิผลของงาน 
โดยได้แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 3 

13,15 30% 

2 2.1, 3.1 และ  5.1 
(ทัศนศึกษา) 

แบบทดสอบความรู้จากการทัศนศึกษานอก
สถานที่ 

8 5% 

3 1.1, 2.1, 3.1, 4.1 และ 5.1 
(ระดมความคิดกิจกรรมกลุ่ม) 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้ 
3 .ก ารน า เสนองาน ผล งานต่ าง ๆ  และ
สัมฤทธิผลของงานโดยได้แสดงเกณฑ์การให้
คะแนนในตารางที่ 1 

11 5% 

4 2.1 และ 3.1(ทดสอบความรู้) แบบทดสอบความรู้ 12 10% 
5 1.1, 2.1, 3.1 และ 4.1 

(แบบฝึกปฏิบัติ) 
1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์ไปใช้ 
3. สัมฤทธิผลของงาน 
โดยได้แสดงเกณฑ์การให้คะแนนในตารางที่ 2 

14 10% 

6 ข้อสอบปลายภาค 1. ตามจุดประสงค์จากเน้ือหาในหน่วยการ
เรียนของรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
2. เกณฑ์มหาวิทยาลัยโดยได้แสดงเกณฑ์การ 
ให้คะแนนในตารางที่ 4และ 5 

16 40% 

*รายละเอียดการประเมินผล แสดงในเชิง  Rubric  ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ในการให้คะแนน กิจกรรมกลุ่ม  (5 คะแนน) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 

5 = A การวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกัน  เน้ือหามีความครบถ้วนสมบูรณ์ และส่งตามก าหนดเวลา  
3-4 = B การวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกัน  เน้ือหาเกือบสมบูรณ์ และส่งตามก าหนดเวลา  
2  = C การวิเคราะห์เน้ือหาร่วมกัน  เน้ือหาไม่สมบูรณ์แต่ยังส่งตามก าหนดเวลา 
1 = D ไม่ร่วมมือกันในเรื่องการวิเคราะห์ เน้ือหาไม่สมบรูณ์-ส่งล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด 
0 = F ไม่ส่ง 

 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบฝึกปฏิบัติ (10 คะแนน) 
ระดับคะแนน เกณฑ์การให้คะแนน 
9-10  = A ท าแบบฝึกปฏิบัติเรียบร้อย สะอาด ลายมืออ่านง่าย ถูกต้องและครบถ้วนทั้งหมด และส่งตาม

ก าหนดเวลา  
7-8 = B ท าแบบฝึกปฏิบัติ ถูกต้องบางส่วนแต่ครบถ้วนทั้งหมด และส่งตามก าหนดเวลา 
6 = C ท าแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกต้องบางส่วน หรือไม่ครบถ้วน และส่งตามก าหนดเวลา 
1-5= D ท าแบบฝึกปฏิบัติไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ลายมืออ่านไม่ออก สกปรก ลอกเพื่อน และส่งล่าช้า 
0 = F ไม่ส่ง 

 

 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การให้คะแนน โครงการ ท่องโลกด้วยเสียงกับเหตุการณ์โลกร่วมสมัย  (30 คะแนน) 
ระดับคะแนน เกณฑ์คะแนน 

5 ความจิตสาธารณะ กระตือรือร้นและเอาใจใส่ในผลงาน 
5 ความน่าสนใจในเน้ือหาของบทความ มีแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ 
5 ติดต่ออาจารย์ผู้สอนสม่ าเสมอและส่งรายงานความก้าวหน้า 2 ครั้ง และส่งทันตามก าหนด 
5 การใช้ทักษะด้านการใช้ภาษาทางวิชาการในการสื่อสารที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
10 ผลงานได้รับการตอบรับจากมูลนิธิและสามารถน าไปใช้เผยแพร่สู่สาธารณะได้จริง 

 
รายละเอียดของ  โครงการ ท่องโลกด้วยเสียงกับเหตุการณ์โลกร่วมสมัย   
     ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. เข้าสู่เว็บไซด์มูลนิธิคนตาบอดไทย www.nlbp.org  ศึกษาการด าเนินงานของมูลนิธิฯ และ
ข้อมูลสื่อเสียงส าหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เราส่งสื่อเสียงเข้าสู่ห้องสมุดของ
มูลนิธิฯ แห่งนี้ 

2. เข้าสู่เว็บไซด์ http://www.daisy.org/obi  เพื่อโหลดโปรแกรม Obi 3.8_complete_ 
setup.exe (self extracting zip) เป็น โปรแกรมสร้างหนังสือเสียง ศึกษาข้อมูลและวิธีการ
อัดเสียง ท าความเข้าใจในการท างานของโปรแกรม ฟังตัวอย่างของเสียงที่ได้จัดท าไว้ เช่น 
ข้อแนะน าในการอ่านหนังสือบันทึกเสียงให้คนตาบอด ในเว็บไซต์ www.nlbp.org  หรือดูจาก  
ตัวอย่างจากชมรมอาสาสมัครเพื่อคนตาบอดได้จัดท าไว้ ใน http://a-sa.org/node/118 และ
สามารถดูค าแนะน าวิธีการอ่านหนังสือเสียงให้แก่ผู้พิการทางสายตา/คนตาบอด จากนั้นให้
นักศึกษาทดสอบการอัดเสียง  
 ห้องที่อัดเสียงควรมีความเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน และอาจใช้ไมค์ในการอัดเสียงเพื่อความ

ชัดเจน 
 ควรหัดอ่านบทความให้คล่องก่อนที่จะบันทึกเสียงจริง 
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 เสียงที่บันทึก ควรให้ระดับเสียงดังถึง ระดับที่ 6 ข้ึนไปเป็นอย่างน้อย การอ่านออกเสียง
อย่าเบาจนเกินไป หรือ อ่านแบบตะคอก หรืออ่านตะกุกตะกัก ให้มีเสียงสม่ าเสมอ ควรท า
ตัวให้สบายๆ ดื่มน้ าก่อนบันทึกเสียง หากอ่านผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ หยุดพักและค่อย
บันทึกเสียงต่อได้ 

 เวลาอ่านด้วยความตั้งใจ น้ าเสียงสดใส อ่านให้ชัดเจนและถูกต้อง นึกถึงผู้ฟังคือ ผู้พิการ
ทางสายตาที่เขาไม่มีโอกาสอ่านได้เอง   และเสียงของเราจะเป็นดวงตาให้เขามองเห็น
เรื่องราวที่เขาไม่เคยได้รับรู้ด้วยดวงตาของเขาเอง ซึ่ง “การอ่านหนังสือให้ผู้พิการทาง
สายตาเป็นกุศลอย่างยิ่ง” 

 หากพบค าเฉพาะทางภาษาหรือ ช่ือเฉพาะ ควรจะอ่านให้ถูกต้อง โดยค้นหาศึกษาจาก
เว็บไซต์ส านักงานราชบัณฑิตสภา http://www.royin.go.th โดยเช็คค าอ่านได้จาก 
โปรแกรม เรื่องการอ่าน-เขียนอย่างไร 

3. เลือกบทความต่างๆ ได้จาก นิตยสาร วารสาร บทความวิจัย ฯลฯ ที่มีจ านวนไม่ต่ ากว่า 2-5 
หน้า โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมืองและการปกครอง สิ่งแวดล้อม อาเซียน ท่องเที่ยวและประวัติศาสตร์โลกเป็นต้น  
 ส่วนนิตยสาร/วารสาร ที่มีผู้อ่านให้กับมูลนิธิฯ แล้วไม่สามารถน ามาอ่านได้  ได้แก่ สารคดี 

คู่สร้างคู่สม เนช่ันนัลจีโอกราฟฟิคฉบับภาษาไทย สกุลไทย กรุงเทพธุรกิจ   
 หากอ่านบทความวิจัย ให้อ่านบทคัดย่อและเนื้อหาของบทความวิจัยเต็มๆ ทั้งเรื่อง ไม่ใช่

อ่านเฉพาะบทคัดย่อ 
4. เมื่อพร้อมส าหรับการบันทึกเสียง ให้นักศึกษาเริ่มต้นอ่านบันทึกเสียง ตามรายละเอียด ดังนี ้

อ่านเปิดหัวเรื่อง  
1. ช่ือบทความเรื่อง..........................................................จ านวนหน้า..............หน้า...... 
2. ช่ือผู้แต่ง............................................................................... ..................................... 
3. ช่ือวารสาร/นิตยสาร.....................ปีที่พิมพ์............ฉบับที่............ปีพ.ศ..................... 
4. อ่านโดย...ช่ือ-นามสกุล…..นักศึกษา...ช้ันปีที่...หลักสูตร.....มหาวิทยาลัยสวนดุสิต....... 

กิจกรรมในรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย ปีการศึกษา 1/2559 อาจารย์ผู้ควบคุมตอน
เรียน คือ ....................................  ตอนเรียน ..................... 

       เริ่มอ่านเนื้อเรื่องในบทความจนสิ้นสุด 
         .................................................................................................................................. 

  เมื่อบันทึกเสียงเรยีบรอ้ยแล้วให้ save file obi ท าเป็น folder ส าหรับส่ง หรือหากเนื้อหา 
ยาวให้นักศึกษา zip file (โดยต้องมีเสียงที่อ่านอยู่ด้วย) จากนั้น 
5. ให้นักศึกษาส่ง file ส าเร็จที่บันทึกไว้ (folder หรือ zip file) ส่งดังนี้ 
    1. ส่งให้กับอาจารย์ผู้สอนฟังเพื่อตรวจสอบก่อน  

2. ส่ง file ส าเร็จที่บันทึกไว้ (folder หรือ zip file) ให้กับ คุณศักดิธร อุบลวัตร ช่างเทคนิคของ 
    มูลนิธิคนตาบอดไทย email : subolwat@hotmail.com (ทางมูลนิธิฯ มีคนช่างเทคนิคใน 

การตรวจสอบเสียง จ านวน 2-3 คน) และให้ cc ส่ง email ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอนด้วย 
เพื่อเป็นการยืนยันวันที่ส่งงานครั้งแรกกับอาจารย์และทางมูลนิธิฯ 

3. รอการตรวจสอบจากมูลนิธิฯ หากมีการแก้ไขให้นักศึกษาแก้ไขตามที่ทางมูลนิธิฯ แนะน าจน
ผลงานแก้ไขเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อย ทางมูลนิธิฯ จะตอบ email นักศึกษา ว่า ผลงานผ่าน/
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ใช้ได้ เป็นอันเสร็จสิ้นกิจกรรม ให้นักศึกษา print out วันที่ ทางมูลนิธิฯ จะตอบ email 
นักศึกษา ว่าผลงานผ่าน/ใช้ได้ มาแสดงให้อาจารย์ผู้สอน ตรวจสอบและให้คะแนนตามเกณฑ์ 
rubric ข้างต้น 

    วันสิ้นสุดการส่งงานกับมูลนิธิฯ วันศุกร์ท่ี 2 ธันวาคม 2559  
 เมื่อผลงานเสร็จสิ้นแล้ว ขออ านาจสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายของทุกศาสนา ดลบันดาลให้ทั้ง

นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้รับกุศลในการเป็นดวงตาแทนให้แก่ผู้พิการทางสายตาได้รับ
ความรู้และเปิดโลกทัศน์ในเนื่องหาบทความในรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัยด้วยเทอญ 

 
ตารางที่ 4 เกณฑ์จุดประสงค์ข้อสอบปลายภาคจากเนื้อหาในหน่วยการเรียนของรายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
 

จุดประสงค์ หัวข้อ 1 หัวข้อ 2 หัวข้อ 3 หัวข้อ 4 หัวข้อ5 หัวข้อ 6 ข้อสอบรวม 

รู ้ 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 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 90-100 % 
B+ 85-89 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 85-89 % 
B 75-84 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 75-84 % 

C+ 70-74 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 70-74 % 
C 60-69 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 60-69 % 

D+ 55-59 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 55-59 % 
D 50-54 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 50-54 % 
F 0-49 การท าแบบทดสอบความรู้ ส่งกิจกรรมกลุ่ม ส่งแบบฝึกปฏิบัติ ส่งโครงการ ฯ และสอบปลายภาคได้ 0 -49 % 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
    รายวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย. กรุงเทพมหานคร : โครงการต าราหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต, 2558.            
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
   - Power point สาระส าคัญของเนื้อหาแตล่ะส่วน 
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  -  หัวข้อการจัดกิจกรรม 
   -  สื่อ online YouTube สาระส าคัญของเนื้อหาบางส่วน 
  เว็บไซต ์มูลนิธิคนตาบอดไทย 
   - www.nlbp.org    
   - http://www.daisy.org/obi   
   - http://a-sa.org/node/118  
เว็บไซต์ ส านักงานราชบัณฑิตสภา 
   - http://www.royin.go.th 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. ก้าวสู่ตลาดโลกอยา่งมั่นใจในเอเชีย. (2549). กรุงเทพฯ : หน้าต่างสู่โลกกว้าง. 
2. จินตนา สจุจานันท์. (2548). “ปญัหาความยากจนในศตวรรษที่ 21”. ในวิทยาสารก าแพงแสน ปีที ่3  ฉบบัที่ 1. 
3. จิรากรณ์ คชเสน.ี (2544). มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง 
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

   4. ซูซูมุ โยดะ.  (2546).  ไตรวิกฤต ปัญหาหลัก 3 ประการท่ีก าลังคุกคามการอยู่รอดของโลก.  
       (แปลจาก TRILEMMA : Three Major Problems Threatening World Survival โดย  ทวีป ชัยสมภพ). 

5. ณัฐพงศ์ บุญเหลือ. 2549. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโลกาภิวัตน์ [Online]. Available:http://www.  
    midnightuniv .org/ midnight2545/document95184.html 
 6. นิศารัตน์ ศิลปเดช. (2540). ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. กรุงเทพฯ : พิศิษฐ์การพิมพ์. 

    7. บุญเสริม บุญเจริญผล. 2549. คลื่นลูกท่ีสามของทอฟเฟลอร์ [Online]. Available:http://www  
     krirk.ac.th/education/ dr_boonserm/G 
8. ปุนภพแห่งเอเชีย. กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545. 
10. มารยาท  สมุทรสาคร. (2548). “ประเทศไทยจะสร้างฐานเศรษฐกจิที่มั่นคงและยั่งยืนได้อย่างไร”. 
     วารสารเศรษฐกจิและสังคม,42 (3), 54-58. 
11. ยุค ศรีอาริยะ. (2541). มายาโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พบัลิชช่ิง. 
12. รอฮีม ปรามาท. 2549. ประชากรโลก: ดุลยภาพท่ีผันแปร[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.  วิถีครอบครัวชาวเอเชียในศตวรรษท่ี 21. (2554). กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    
  16.  สุพจน์ บญุวิเศษ. (2546). การเมืองการปกครองไทยในบริบทโลกาภิวัตน์. บทความเสนอในการ 
       ประชุมทางวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตรแ์ห่งชาติ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2546). ศูนย์การ 
       ประชุมไบเทค. กรุงเทพมหานคร. หน้า 336-337. 
  17. สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ผาสุก พงษ์ไพจิตร. (2538). โลกาภิวัตน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย. กรุงเทพฯ: 
      179 การพิมพ์. 
  18. อิสริยา บญุญะศิร.ิ (2548). การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนาของโลกต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ 
      ไทย. วารสารเศรษฐกิจและสังคม,42 (3), 50-53. 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน สื่อการ
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
มหาวิทยาลัย  
 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
1. การประเมินจากผลการเรียนของผูเ้รียน 
2. การสังเกตการสอนของคณาจารย ์
3. การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาเหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
4. การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line  

 

3. การปรับปรุงการสอน 
1. สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรบัปรุงการเรียนการสอน 
2. มีการวิจัยช้ันเรียนเพือ่พัฒนาการเรียนการสอน เช่น การวิจัยเพื่อพฒันาข้อสอบมาตรฐานวิชา

เหตุการณ์โลกร่วมสมัย 
3. มีการน าผลการประเมินจาก pre-test และ post มาปรบัปรงุเนือ้หาสาระการเรียนการสอน 
4. มีการน าผลการประเมนิประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-line 

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
โดยใช้กระบวนการประชุมคณาจารย์ผู้สอนทุกท่านเพื่อช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ และคะแนนสอบ

ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อน าไปปรับปรุงให้ไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 1. จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน 
 2. การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยน าประสิทธิผลของ

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในช้ันเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา  

2. ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ   


