
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดมPage 1 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา      มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

หลกัสูตร/กลุ่มวชิา           หลกัสูตรหมวดวิชาศกึษาทั�วไป หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.����    

                                         กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์  
 

หมวดที�  �  ข้อมูลโดยทั�วไป 

�.  รหัสและชื�อรายวชิา    

2000123                วิถีโลกและวิถีไทย   

                               Global and Thai Ways of Living 

�.  จาํนวนหน่วยกติ 

3 (3-0-6)                

�.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทั�วไป   

�.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 .........................................................................ผูรั้บผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน                 

4.2 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน  

4.3 .........................................................................อาจารยผ์ูส้อน      

�.  ภาคการศึกษา/ชั�นปีที�เรียน 

ภาคการศึกษาที�..........  ชั�นปีที�..........   

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  

ไม่มี 

�.  รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั  (Co-requisites)   

ไม่มี 

�.  สถานที�เรียน 

  มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

�.  วนัที�จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

            �� กรกฎาคม ���� 

 

 

มคอ. � 
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หมวดที�  �  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

�. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  

         1. มีความรู้  ความเข้าใจ  ในพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลกยุคใหม่ การจัด

ระเบียบโลก การรวมกลุ่มความสัมพนัธ์และการสร้างความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน  ปัญหา

สงัคม การเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรมของสงัคมโลกยคุใหม่ 

 2.  มีความรู้  ความเขา้ใจในพฒันาการทางเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองของไทย  จนสามารถวิเคราะห์  

และอธิบายไดอ้ยา่งมีเหตุผล    

 3.  มีความรู้  ความเขา้ใจในลกัษณะพื�นฐานทางสังคม วฒันธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หลกั

เศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถนาํไปปรับใชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้

  4.  มีนิสยัใฝ่รู้ดา้นขอ้มลูข่าวสาร  และสามารถปรับตวัใหอ้ยูใ่นสงัคมไทยและสงัคมโลกได ้ 

 

�. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัสาระของเนื�อวิชาที�มีเป้าหมายใหผู้เ้รียน รู้เท่าทนัความเปลี�ยนแปลงของสงัคมไทย 

และสงัคมโลกที�มีการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 

 

 

หมวดที�  �  ลักษณะและการดําเนินการ 

�. คาํอธบิายของรายวชิา 

          พฒันาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของสังคมโลกยุคใหม่ การจัดระเบียบโลก การรวมกลุ่ม

ความสมัพนัธแ์ละการสร้างความร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน  ปัญหาสงัคม การเมือง เศรษฐกิจและวฒันธรรม

ของสังคมโลกยุคใหม่  พฒันาการทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย  ลกัษณะพื�นฐานทางสังคม 

วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  และแนวคิดตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  การสร้างจิตสํานึกและ

ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 

 

�. จาํนวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

 

หน่วยกติ 

จาํนวนชั�วโมงต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย การปฏิบัตงิาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

�(�-�-�) 45  - �� - 
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�. จาํนวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  

ตารางการให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 
 

รายวิชา 

 

อาจารย์ผู้สอน 

 

วัน-เวลา ให้

คาํปรึกษา 

สถานที�หรือ

หมายเลขห้อง 

ผู้สอน 

หมายเลข

โทรศัพท์ 

ผู้สอน 

ที�อยู่ของ 

E-mail 

ผู้สอน 

รวมจํานวน 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 

ที�ให้คาํปรึกษา  

2000123 

 

1.      

2.      

3.      
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หมวดที�  �  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 

�.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

1.1 ผลการเรียนร ◌้ 1.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  1.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจคุณค่า

ของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�เป็นประโยชน์

ต่อสังคม และประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�

ดีของสังคม บนพื�นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 

�. สร้างระเบียบวินยั โดยเนน้การเขา้

ชั�นเรียนตรงเวลา 

�. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่

นกัศึกษา 

3. การประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดี

ของผูส้อน 

 

1. การขานชื�อ การใหค้ะแนนการเขา้ 

ชั�นเรียนและการส่งงานตรงเวลา 

�. พิจาณาจากผลการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของนกัศึกษา 

�. ประเมินผลจากกรณีศึกษาและ

อภิปรายดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

�. สังเกตพฤติกรรมของนกัศึกษาใน 

การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่งต่อเนื�อง 

2 [] รักและภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น สถาบนั 

ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็นคุณค่าของ

ศิลปวฒันธรรมหรือวฒันธรรมนานาชาติ 

และมีจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ศิลปวฒันธรรม ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม 

 

 

2.  ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ 2.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  2.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] รู้จกัจนเอง ทอ้งถิ�น สังคมไทยและ

สังคมโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์ระหว่าง

การเปลี�ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลย ีธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และ

สังคม และสามารถแสวงหาแนวทาง

ควบคุมและดูแลความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

1. ใชก้ารสอนหลายรูปแบบ โดยเนน้

หลกัทางทฤษฎีและการปฏิบตัิเพื�อให้

เกิดองคค์วามรู้ 

�. มอบหมายใหท้าํรายงานและ

นาํเสนอหนา้ชั�นเรียน 

�. มีการจดัฉายสารคดีและ/หรือ

ภาพยนตร์ประวตัิศาสตร์ตามความ

เหมาะสมกบัเนื�อหา 

�. จดักิจกรรมการเรียนการสอน 

ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และมีการ

แลกเปลี�ยนความคิดระหว่างผูส้อนกบั

ผูเ้รียน  

�.  การทดสอบยอ่ย 

�.  การสอบกลางภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

�.  การมีส่วนร่วมในชั�นเรียน 

�.  พิจารณาจากรายงานที�มอบหมาย 

�.  การนาํเสนอรายงานหนา้ชั�นเรียน 

2 [] มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุขภาวะ

ของตน และปรับตวัใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ด้

อยา่งมีความสุขและพอเพียงภายใตส้ังคม 

เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครองตาม

แบบวิถีโลกและวิถีไทย 
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�.  ด้านทกัษะทางปัญญา 

3.1 ผลการเรียนรู้ 3.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  3.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] สามารถแสวงหาความรู้ เรียนรู้ตลอด

ชีวิต เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องในการ

สร้างประโยชน์ต่อสังคมได ้

�. การอภิปรายกลุ่ม 

�. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 

�. มอบหมายงานที�ส่งเสริมการคิด 

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

1. ประเมินจากรายงานที�นกัศึกษาทาํ

ส่งผูส้อน และการนาํเสนอหนา้ชั�น

เรียน 

2 [] สามารถคิดอยา่งเป็นระบบแบบองค์

รวม เขา้ใจปัญหา แกไ้ขปัญหาได ้และ

สามารถคิดวิเคราะห์ วิพากษว์จิารณ์และ

แสวงหาเหตุผลได ้ 

�. ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ 4.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  4.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 [] สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้ทั�ง

ในฐานะผูน้าํและสมาชิกของกลุ่ม รวมทั�ง

มีจิตอาสาและสาํนึกสาธารณะ 

�. กาํหนดการทาํงานกลุ่ม 

�. ปลูกฝังใหม้ีความรับผิดชอบต่อ

หนา้ที�ที�ไดรั้บในงานกลุ่ม 

 

�. ประเมินจากการรายงานหนา้ชั�น

เรียน 

�. ประเมินภาวะการเป็นผูน้าํและผู ้

ตามที�ดีของนกัศึกษา 

�. พิจารณาจากการเขา้ร่วมกิจกรรม

ของนกัศึกษา 

�. สังเกตพฤติกร มการระดมสมอง 

2 [] รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของตนเองทั�ง

ต่อตนเองต่อผูอ้ื�น และต่อสังคมในการเป็น

พลเมืองที�มีคุณค่าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 
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�. ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ผลการเรียนรู้ 5.2 กลยทุธ์/วิธีการสอน  5.3 กลยทุธ์/วิธีการประเมินผล  

1 []สามารถคดิวิเคราะห์เชิงตัวเลขอย่าง

เหมาะสม และใช้เป็นพื�นฐานในการปัญหา

และการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 

�. ส่งเสริมการคน้ควา้ เรียบเรียงขอ้มูล

และนาํเสนอใหผู้อ้ื�นเขา้ใจไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และใหค้วามสาํคญัในการ

อา้งอิงแหล่งที�มาของขอ้มูล  

�. การใชศ้กัยภาพทางคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศในการ

นาํเสนอผลงานที�ไดรั้บมอบหมาย 

 

�. สังเกตพฤติกรรมนกัศึกษาดา้นความ

มีเหตุผล  

2. ประเมินจากผลงานและการ

นาํเสนอ ลงาน 2 [] สามารถใช้ภาษาเพื�อการสื�อสารได้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3 [] สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างรู้เท่าทันในการสืบค้นข้อมูลเพื�อการ

แสวงหาความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศ

มาใช้ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้

อย่างเหมาะสม  

 

หมวดที�  �  แผนการสอนและการประเมินผล 

�. แผนการสอน  

สัปดาห์ 

ที� 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั�วโมงสอนต่อ

สัปดาห์ 

กิจกรรมการสอน สื�อที�ใช้ใน 

การสอน 

อาจารย์ผู้สอน 

ทฤษฎี ปฏิบัติ 

1 

 

ปฐมนิเทศ แนะนํารายวิชา 

/เนื�อหาของวิชา/กิจกรรมการ

สอน/การวัดและการ

ประเมินผล และประเมิน

ศักยภาพผู้เรียน 

บทนํา : สภาพของโลก

หลังสงครามโลกครั�งที� � 

- การขยายตวัของลทัธิ

จกัรวรรดินิยมและลทัธิ

ชาตินิยม 

- การเกิดสงครามโลกครั� ง

ที� � และ ครั� งที� � 

 

 

� - �. บรรยาย 

�. มอบหมายใหน้กัศึกษา

อ่านหนงัสือประกอบการ

เรียนเพิ�มเติม 

�. ทาํแบบทดสอบก่อน

เรียน 

 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

�. แบบทดสอบ

ก่อนเรียน 
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2-3 

 

บทที� � : สภาพของโลก

หลังสงครามโลกครั�งที� �  

- การเปลี�ยนแปลงดุลแห่ง

อาํนาจ 

- การก่อตวัของชาติใหม่

และกลุ่มโลกที�สามและการ

ดาํเนินนโยบายไม่ฝักใฝ่ฝ่าย

ใด 

- สงครามเยน็และปัญหาใน

ภูมิภาคต่างๆ 

6 - 1. บรรยาย 

2. จดัการเรียนแบบ 

Active Learning โดยให้

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย

และแสดงความคิดเห็น

เกี�ยวกบัประเดน็ที�

น่าสนใจ 

 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

 

 

4 

 

บทที� � : โลกยคุสงคราม

เยน็และการจัดระเบียบโลก 

- ความหมายของสงครามเยน็ 

- พฤติกรรมในสงครามเยน็ 

- การแบ่งกลุ่มของ

มหาอาํนาจและผลกระทบ

จากสงครามเยน็ 

� - �. บรรยาย 

�. ใหน้กัศึกษาแสดงความ

คิดเห็นและซักถามใน

ประเดน็ที�น่าสนใจ 

�. ทาํแบบทดสอบ 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

�. แบบทดสอบ 

 

5 

 

บทที� 3 : การรวมกลุ่ม

ระหว่างประเทศ 

- การรวมกลุ่ม

ความสัมพนัธ์ 

- การสร้างความร่วมมือกบั

ประชาคมอาเซียน   

� - �. บรรยาย  

�. จดัการเรียนแบบ  Active 

Learning โดยใหน้กัศึกษา

จบักลุ่มวิเคราะห์ถึง

ประเดน็ที�น่าสนใจ  

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

 

 

6-7 

 

บทที� 4 : สถานการณ์โลก

ยคุปัจจุบัน 

- สงครามอ่าวเปอร์เซีย 

- การก่อการร้ายในภูมิภาค

ต่างๆ 

- อาหรับ สปริง (Arab Spring) 

   - ปัญหาในยโูรโซน 

  - การรักษาสถานภาพของ

สหรัฐอเมริกาในโลกยคุ

ปัจจุบนั 

  - การแยง่ชิงผลประโยชน์ใน

ภูมิภาคต่างๆ 

� - �. บรรยาย  

�. ใหน้กัศึกษาร่วมกนั 

แสดงความคิดเห็นและ

ซักถามเกี�ยวกบัประเดน็ที�

น่าสนใจ 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

 

 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 8 

 

8 สอบกลางภาค 

9-10 

 

บทที� � : พฒันาการทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองของไทย 

-  พฒันาการดา้นเศรษฐกจิ 

-  พฒันาการดา้นสังคม 

-  พฒันาการดา้นการเมือง 

6 - �. บรรยาย  

�. จดัการเรียนแบบ 

Active Learning โดยให้

นกัศึกษาร่วมกนัอภิปราย

ถึงพฒันาการของ

การเมืองการปกครองไทย

ในช่วงเวลาต่างๆ  

�. จดัฉายสารคดีและ/หรือ

ภาพยนตร์ประวตัิศาสตร์ที�

เหมาะสมกบัเนื�อหา 

�.  ทาํแบบทดสอบ 

 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

 

 

11-13 

 

บทที� 6 : ลักษณะพื�นฐาน

ทางสังคม และวัฒนธรรม 

ประเพณีของไทย 

- ลกัษณะสังคมไทย 

- วฒันธรรมไทย 

- ศิลปกรรมไทย 

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

� - �. บรรยาย  

�. ใหน้กัศึกษาร่วมกนั

แสดงความคิดเห็นและ

ซักถามในประเดน็ที�

น่าสนใจ 

 

�. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบ 

การบรรยาย 

�. แบบทดสอบ 

 

1�-15 

 

บทที� � : แนวคดิตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ความหมายของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

- ความเป็นมาของปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

6 - �. บรรยาย  

�. ใหน้กัศึกษาร่วมกนั

อภิปรายในประเดน็ที�

น่าสนใจเกี�ยวกบัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1. Power point  

�. เอกสาร

ประกอบการ

บรรยาย 

 

 

16 บทสรุป � -    

17 สอบปลายภาค 
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�.  แผนการประเมนิผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

1 คุณธรรม 

จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรม เขา้ใจ

คุณค่าของชีวิต มีอุดมการณ์ชีวิตที�

เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ

ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งที�ดีของ

สังคมบนพื�นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

2) รักและภูมิใจในทอ้งถิ�น สถาบนั 

ตระหนกั ซาบซึ� ง และเห็นคุณค่า

ของศิลปวฒันธรรม ไทย และ

วฒันธรรมนานาชาติ มีจิตสาํนึกใน

การอนุรักษศ์ิลปวฒันธรรม 

ธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น 

�) การขานชื�อ    การ

ใหค้ะแนนการเขา้

ชั�นเรียนและการส่ง

งานตรงเวลา 

�) พิจาณาจากผลการ

เขา้ร่วมกิจกรรมของ

นกัศึกษา 

�) ประเมินผลจาก 

กรณีศึกษาและ 

อภิปรายดา้น

คุณธรรม จริยธรรม 

�) สังเกตพฤติกรรม

ของนกัศึกษาในการ

ปฏิบตัิตาม

กฎระเบียบและ

ขอ้บงัคบัต่างๆ อยา่ง

ต่อเนื�อง 

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

2 ความรู้ 

 

�) รู้จกัตนเอง ทอ้งถิ�น  สังคมไทย

และสังคมโลก เขา้ใจความสัมพนัธ์

ระหว่างการเปลี�ยนแปลงทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีธรรมชาติ 

สิ�งแวดลอ้ม และสังคม และ

สามารถแสวงหาแนวทางควบคุม

และดูแลความเปลี�ยนแปลงให้

เหมาะสมได ้

�) มีความรอบรู้ สามารถดูแลสุข

ภาวะของตน และปรับตวัให้

ดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งมีความสุขและ

พอเพียงภายใตส้ังคม เศรษฐกิจ 

การเมืองและการปกครองตามแบบ

วิถีโลกและวิถีไทย 

 

�) การทดสอบยอ่ย 

�) การสอบกลาง

ภาคเรียนและปลาย

ภาคเรียน 

�) การมีส่วนร่วมใน

ชั�นเรียน 

�) พิจารณาจาก

รายงานที�มอบหมาย 

�) การนาํเสนอ

รายงานหนา้ชั�น

เรียน 

 

สัปดาห์ที�   

�, �, ��, ��, 

�� และ �� 

��% 
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กิจกรรม

ที� 

การเรียนรู้ด้าน ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที�

ประเมิน 

สัดส่วนการ

ประเมิน 

3 ทกัษะทางปัญญา  1) สามารถแสวงหาความรู้มาสร้าง

ประโยชน์ต่อสังคมได ้ 

2) สามารถคิดอยา่งเป็นระบบแบบ

องคร์วม เขา้ใจปัญหา แกไ้ขปัญหา

ได ้และสามารถคิดวิเคราะห์ 

วิพากษว์จิารณ์และแสวงหาเหตุ

ผลได ้

 

�) ประเมินจาก

รายงานที�นกัศึกษา

ทาํส่งผูส้อน และ

การนาํเสนอหนา้ชั�น

เรียน 

�) ประเมินจากการ

สอบขอ้เขียน 

สัปดาห์ที� 

�, �� และ 

�� 

��% 

4 ทกัษะ

ความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

1) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื�นได ้

ทั�งในฐานะผูน้าํและสมาชิกของ

กลุ่ม รวมทั�งมีจิตอาสา และสาํนึก

สาธารณะ 

2) รู้จกัเคารพสิทธิของผูอ้ื�น มีความ

รับผิดชอบต่อบทบาทหนา้ที�ของ

ตนเอง ทั�งต่อตนเอง ต่อผูอ้ื�น และ

ต่อสังคม 

�) ประเมินจากการ

รายงานหนา้ชั�นเรียน 

�) ประเมินภาวะการ

เป็นผูน้าํและผูต้ามที�

ดีของนกัศึกษา 

�) พิจารณาจากการ

เขา้ร่วมกิจกรรมของ

นกัศึกษา 

�) สังเกตพฤติกรรม

การระดมสมอง 

 

ตลอดภาค

การศึกษา 

��% 

5 ทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื�อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถคิดวิเคราะห์เชิงตวัเลข

อยา่งเหมาะสม และใชเ้ป็นพื�นฐาน

ในการปัญหาและการตดัสินใจใน

ชีวิตประจาํวนั 

2) สามารถใชภ้าษาเพื�อการสื�อสาร

ไดอ้ยา่งเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

3) สามารถใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศอยา่งรู้เท่าทนัในการ

สืบคน้ขอ้มูลเพื�อการแสวงหา

ความรู้ และเลือกสรรสารสนเทศ

มาใชป้ระโยชน์ต่อตนเองและ

สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

�) สังเกตพฤติกรรม

นกัศึกษาดา้นความ

มีเหตุผล และมีการ

บนัทึกเป็นระยะ 

�) ประเมินจาก

ผลงานและการ

นาํเสนอผลงาน 

สัปดาห์ที� 

�� 

�% 
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หมวดที�  �  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

�. ตาํราและเอกสารหลกั      

�. กอบเกื�อ สุวรรณทตั-เพียร (บรรณาธิการ).  อารยธรรมตะวนัตก.  เชียงใหม่ : ภาควิชาประวติัศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  2528. 

�. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์.  เอกสารประกอบการสอนรายวชิาวถิีไทยและวถิีโลก 

รหัส �������.  นครปฐม : คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์. 2549. 

�. กุลวดี มกราภิรมย ์และสุภทัรา น. วรรณพณิ (บรรณาธิการ). มรดกอารยธรรมโลก พิมพค์รั� งที� 2. 

กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพิ�มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  2545. 

�. คณะอกัษรศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.อารยธรรมสมยัโบราณ-สมยักลาง. พิมพค์รั� งที� 4. 

กรุงเทพฯ :    สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  2533.  

�. จุณเจิม ยวุรี.  เหตุการณ์โลกปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ : สถาบนัราชภฎัสวนดุสิต.  2541. 
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�. เอกสารและข้อมลูแนะนาํ 

http://th.wikipedia.org 

http://history.startth.com/ 

 http://www.thaigoodview.com 

http://guru.sanook.com/library/ 

http://www.encyclopediathai.org/thaihis/history.htm 

 

หมวดที�  �  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิประสิทธผิลของรายวชิาโดยนกัศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี� โดยนกัศกึษา ดาํเนินการดงันี�  

 �)  ใชแ้บบประเมินผูส้อนและแบบประเมินรายวิชา  

     �)  ผูส้อนสนทนากบันกัศกึษาเป็นรายบุคคล / กลุ่ม  

     �)  นกัศกึษาใหข้อ้เสนอแนะผา่นเวบ็บอร์ดของอาจารยร์ายวิชา 

�.  กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

การประเมินการสอนในรายวิชานี�  ดาํเนินการดงันี�  

 �)  ผูส้อนสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

 �)  ทดสอบวดัผลการเรียนของนกัศกึษาดว้ยขอ้สอบยอ่ยระหว่างเรียน 

 �)  การตรวจงานที�มอบหมายใหแ้ก่นกัศกึษา 

       �)  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

�.  การปรับปรุงการสอน 

 �)  มีการกาํหนดวิธีการจากสาขาวิชา 

       �)  มีการสนบัสนุนการวิจยัในชั�นเรียน 

 �)  มีการประชุมสมัมนาเพื�อพฒันาการเรียนการสอน 

�.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวชิา 

    �)  การทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ โดยการสงัเกต  สมัภาษณ์  สอบถาม  และตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนรู้ของนกัศกึษา หรืองานที�มอบหมาย 

    �)  การทวนสอบจากผลการเรียนรู้แต่ละดา้นของรายวิชา 

�.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

�)  ปรับปรุงรายวิชา  

      �)  ทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของรายวิชาตามแบบประเมนิผูส้อนและแบบประเมนิรายวชิา และผลการเรียนของนกัศกึษา 



 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ        แบบฟอร์มการเขียนรายละเอียดของรายวชิา (มคอ. 3)       พฒันาโดย ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม Page 13 

 

 


