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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่นสงัคม (มศว 361) 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 361 ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่นสงัคม (History and Effects on Society) 

2. จ านวนหน่วยกิต 

 3 (2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป 

ประเภทของรายวิชา วิชาพ้ืนฐาน 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 ดร.สตธิร ธนานิธโิชต ิ 02-03-0204 081-0387659 stithorn@kpi.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน: ภาคเรียนที่ 2/2555 ช้ันปีที่ 1 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (องครักษ์) 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

19 ตุลาคม 2555 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจประวัติศาสตร์ที่สะท้อนการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกจิ และ

การเมืองของไทยและของโลก  

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และสามารถน าข้อมูล

ความรู้มาใช้ประโยชน์ด้วยตนเอง  
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1.3 เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ได้อย่าง

รัดกุม รอบด้าน และสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือท าความเข้าใจกบัปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่ก  าลังเกดิข้ึน

ในปัจจุบันได้ 

1.4 เพ่ือให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการร่วมเป็นพลังในการขับเคล่ือนทางสังคม และเป็นบัณฑติที่มี
คุณภาพในอนาคต 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

2.2 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจาก

กระบวนการคิดของมนุษย์ ประวัติศาสตร์ที่เป็นพลังขับเคล่ือนสงัคม ประวัติศาสตร์การเมือง สงัคม 

เศรษฐกจิ ศิลปวัฒนธรรม 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 
บรรยาย การมอบหมายงาน 

โครงการ/กจิกรรม 
การเรียนรู้จาก

กรณีศึกษา 
การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

15 15 15 45 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

มศว 361 

ประวัตศิาสตร์

และพลัง

ขบัเคล่ือน

สงัคม 
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4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสติเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สัปดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาไว้ในแผนการสอนและเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  นิสติ

สามารถท าการนัดหมายกบัอาจารย์ได้ทางโทรศัพทห์รือ e-mail 

 
หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

1.1.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น สังคม และมนุษยชาติ 

1.1.2 มีความเคารพในอตัลักษณ์ทางสงัคมวัฒนธรรม เศรษฐกจิ และการเมืองของผู้อื่น 

1.1.3 มีจิตสาธารณะเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

1.2  วิธกีารสอน 

กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

1.3  วิธกีารประเมินผล 

1.3.1 พิจารณาจากการท ากจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย และการส่งงาน 

1.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมในช้ันเรียน และการท ากจิกรรมร่วมกบัผู้อื่น  

1.3.3 พิจารณาจากการมีส่วนร่วมอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเหน็กบัอาจารย์และเพ่ือน 
 

2. ความรู ้

2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ที่สะท้อนการเปล่ียนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกจิ และการเมืองของไทยและของโลก 

2.1.2 มีความรู้และความเข้าใจตนเอง โดยสามารถเช่ือมโยงตัวตนเข้ากบัรากเหง้าทาง

ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสงัคม 
2.1.3 มีความรู้พ้ืนฐานและทกัษะที่จ าเป็นในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และ

สามารถน าข้อมูลประวัติศาสตร์มาใช้ประโยชน์ในการศึกษาและในชีวิตประจ าวัน 
2.2  วิธกีารสอน 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

2.3  วิธกีารประเมินผล 

2.3.1 การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้  

2.3.2 การประเมินคุณภาพของงานมอบหมายที่แสดงถึงความรู้ ความเข้าใจ 

2.3.3 พิจารณาจากการมีส่วนร่วมในการอภิปราย แสดงความคิดเหน็ การตั้งค าถามและการตอบ

ค าถามในช้ันเรียน 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 

3.1.1 สามารถประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และวิธกีารต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน 
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3.1.2 สามารถคิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และเข้าใจความเป็นพลวัตของสรรพสิ่ง 

3.1.3 ใฝ่เรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างสม ่าเสมอ 

3.2  วิธกีารสอน 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / กรณีศึกษา /ภาพยนตร์ 

3.3  วิธกีารประเมินผล 

3.3.1 การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ โดยใช้ค าถามเชิงวิเคราะห์ 

3.3.2 พิจารณาจากงานเขียน และการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ันเรียน 

3.3.3 ประเมินคุณภาพของงานมอบหมายที่แสดงถึงการค้นคว้าข้อมูลเพ่ิมเติม และความคิด

สร้างสรรค์ 
 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

4.1.1 หลักการท างานร่วมกับผู้อื่น 

4.1.2 ความเข้าใจตนเอง 

4.1.3 ความเข้าใจผู้อื่น 

4.1.4 ความเข้าใจโลก 

4.2  วิธกีารสอน 

กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / กรณีศึกษา /แบบทดสอบเชิงจิตวิทยา 

4.3  วิธกีารประเมินผล 

4.3.1 สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน เช่น การแสดงออก ภาวะผู้น า การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น บุคลิกภาพ ฯลฯ 

4.3.2 พิจารณาจากผลการทดสอบทศันคติ 
4.3.3 สังเกตจากการมีส่วนร่วมแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในช้ันเรียน 
4.3.4 พิจารณาจากรายงาน การน าเสนอกรณีศึกษา และการท ากจิกรรมที่ได้รับมอบหมาย 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องการพัฒนา 

5.1.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

5.1.2 ทกัษะการสื่อสาร 
5.1.3 ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 

กจิกรรมเด่ียว / กจิกรรมกลุ่ม /อภิปราย / กรณีศึกษา 
5.3  วิธกีารประเมินผล 

5.3.1 พิจารณาจากผลการด าเนินกจิกรรมกลุ่มและกจิกรรมเด่ียวที่มอบหมาย 

5.3.2 สังเกตจากพัฒนาการของพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน จากการ

น าเสนอผลงานและการแลกเปล่ียนความคิดเหน็ในกลุ่มและในช้ันเรียน  

5.3.3 พิจารณาจากการน าเสนอกรณีศึกษา  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(1) 

1 พ.ย. 

55 

1) มคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการ

เรียนการสอนวิชา 

มศว 361 
2) มคีวามเข้าใจ

แนวคดิ ความหมาย 

หลักการ และทฤษฎี

ส าคญัของวิชา 

1) ปฐมนิเทศ แนะน า

รายวิชา ชี้แจงจุดประสงค ์

กจิกรรม การวัดผล 

เกณฑก์ารประเมนิผล 

และเอกสารประกอบการ

สอน 

2) แนวคดิทั่วไปว่าด้วย

การศึกษาประวัตศิาสตร์

และพลังขบัเคล่ือนสงัคม 

 

 

 

1) อาจารย์แจกโครงการสอน และ

แนะน ารายวิชา โดยชี้แจงถงึ

จุดมุ่งหมายและความส าคญัของ

รายวิชา กจิกรรม งานมอบหมาย 

การส่งงาน การมสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

การวัดผล เกณฑก์ารประเมนิผล 

และเอกสารประกอบการสอน 

(พร้อมวิธกีาร download)  

2) กิจกรรมท่ี 1 แบบทดสอบพ้ืน

ฐานความรู้ของนิสติ (กจิกรรมเดี่ยว 

5 คะแนน) 

3) บรรยายและอภปิรายหัวข้อ

แนวคดิทั่วไปว่าด้วยการศึกษา

ประวัตศิาสตร์และแหล่งเรียนรู้ทาง

ประวัตศิาสตร์ที่ส  าคญั 

 

- อ่านทบทวนเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 1 

และเตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 2 

(2) 

8 พ.ย. 

55 

1) มคีวามเข้าใจ

แนวคดิ ทฤษฎ ี

ความหมาย และ

สาเหตคุวามขดัแย้ง 

2) ทราบทศันคตขิอง

ตนเองในเรื่องท่าที

ต่อความขดัแย้งโดย

การท าแบบทดสอบ 

 

 

ประวติัศาสตรไ์ทย: คน

ไทยมาจากไหน? 

 

1) บรรยายและอภปิรายเกี่ยวกบั

แนวคดิ ทฤษฎ ีและค าอธบิาย

เกี่ยวกบัก าเนิดและที่มาของชนชาติ

ไทย 

2) ดวูีดทิศัน์ “ประวัตศิาสตร์ชาติ

ไทย”  

3) กิจกรรมท่ี 2 ท าแบบทดสอบ

ความเข้าใจเนื้อหาสาระที่น าเสนอใน

วีดทิศัน ์(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

4) อาจารย์อธบิายพร้อมมอบหมาย

งานกจิกรรมที่ 3 หนงัสอื

ประวัตศิาสตร์โลกที่ข้าพเจ้าอยาก

อ่าน 

 

1) ให้นิสติศึกษาจัดท าใบ

กิจกรรมท่ี 3 หนงัสอื

ประวัตศิาสตร์โลกที่

ข้าพเจ้าอยากอ่าน ส่งและ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 3 (กจิกรรม

เดี่ยว 5 คะแนน) 

2) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 3 

 

(3) 

15 พ.ย. 

55 

1) มคีวามเข้าใจ

ประเภทของความ

ขดัแย้ง และเคร่ืองมอื

แก้ไขความขดัแย้ง 

2) ได้เรียนรู้

ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งใกล้ตวัที่

เกดิขึ้นในสงัคมผ่าน

การแลกเปล่ียนความ

พฒันาการทางสงัคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง

ของราชอาณาจกัรไทย 

1) อภปิรายผลการปฏบิตักิิจกรรมท่ี 

3 หนงัสอืประวัตศิาสตร์โลกที่

ข้าพเจ้าอยากอ่าน แบ่งกลุ่มพร้อม

มอบหมายงานกิจกรรมท่ี 4 อ่าน

หนังสอืประวัตศิาสตร์โลกกบัเพ่ือนๆ 

(กจิกรรมกลุ่ม 15 คะแนน) 

2) บรรยายและอภปิรายหัวข้อ

ประวัตศิาสตร์สงัคม เศรษฐกจิ และ

การเมอืงไทยสมยัก่อนการสถาปนา

1) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 4 อ่าน

หนังสอืประวัตศิาสตร์

โลกกบัเพ่ือนๆ สง่และ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 14  
2) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 5 เรียนรู้

สงัคมไทยผ่านหนังสอื
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

คดิเหน็กบัเพ่ือนใน

กลุ่มและในห้องเรียน 

3) ได้เรียนรู้การใช้

เคร่ืองมอืที่เหมาะสม

ในการจัดการความ

ขดัแย้ง  

 

รัฐชาต ิ
3) อาจารย์อธบิายพร้อมมอบหมาย 

งานกิจกรรมท่ี 5 เรียนรู้สงัคมไทย

ผ่านหนงัสอืประวัตศิาสตร์ (กจิกรรม

เดี่ยว 10 คะแนน) 

ประวัตศิาสตร์ ส่งและ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 6  

3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 4 

 

(4) 

22 พ.ย. 

55 

1) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการค้นคว้า และ

การสรปุสงัเคราะห์

ข้อมูล 

2) ได้รับความรู้ความ

เข้าใจผ่านการอ่าน

งานประวัตศิาสตร์ 

3) พัฒนาทกัษะการ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยผ่านหนงัสือ

ประวติัศาสตร ์

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและจัดท าใบกกิรรม) 

 

1) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 4 สง่และ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 14  
2) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 5 สง่และ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 6 (กจิกรรม 

3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 4 

 

(5) 

29 พ.ย. 

55 

1) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการค้นคว้า และ

การสรปุสงัเคราะห์

ข้อมูล 

2) ได้รับความรู้ความ

เข้าใจผ่านการอ่าน

งานประวัตศิาสตร์ 

3) พัฒนาทกัษะการ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยผ่านหนงัสือ

ประวติัศาสตร ์

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและจัดท าใบกจิกรรม) 

1) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 4 สง่และ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 14  
2) ให้นิสติปฏิบติั

กิจกรรมท่ี 5 สง่และ

อภิปรายในห้องเรียน

สปัดาห์ที่ 6 (กจิกรรม 

3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 4 

 

(6) 

6 ธ.ค. 

55 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัความขดัแย้ง

และความรนุแรงใน

สงัคมประชาชาต ิ

2) เรียนรู้

ประสบการณค์วาม

ขดัแย้งคร้ังส าคญัใน

ต่างประเทศผ่านการ

ชมภาพยนตร์ 

 

ราชอาณาจกัรไทยใน

ประวติัศาสตรข์องไทย

และประวติัศาสตรข์อง

เพือ่นบา้น 

1) อภปิรายผลการปฏบิตักิิจกรรมท่ี 

5 เรียนรู้สงัคมไทยผ่านหนังสอื

ประวัตศิาสตร์ 

2) บรรยาย สรปุบทเรียน และ

อภิปรายราชอาณาจักรไทยใน

ประวัตศิาสตร์ของไทยและ

ประวัตศิาสตร์ของเพ่ือนบ้าน 
3) อาจารย์อธบิายพร้อมมอบหมาย

งานกิจกรรมท่ี 6 เรียนรูส้งัคมไทย

จากพพิธิภณัฑ ์(กจิกรรมกลุ่ม 30 

คะแนน) 
 

1) ให้นิสติจัดท าใบ

กจิกรรมที่ 6 เรียนรู้

สงัคมไทยจากพิพิธภัณฑ ์
ส่งและน าเสนอในชั้น

เรียนสปัดาห์ที่ 9  
2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 5 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

(7) 

13 ธ.ค. 

55 

1) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการค้นคว้า คดิ 

วิเคราะห์ และจัดท า

การน าเสนอ 

2) ได้รับความรู้ความ

เข้าใจผ่านการท างาน

เป็นกลุ่ม 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารและการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยจาก

พพิธิภณัฑ ์

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและจัดท าการน าเสนอ) 

 

1) ด าเนินกิจกรรม

เรียนรูส้งัคมไทยจาก

พพิธิภณัฑ ์
2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 5 

(8) 

20 ธ.ค. 

55 

1) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการค้นคว้า คดิ 

วิเคราะห์ และจัดท า

การน าเสนอ 

2) ได้รับความรู้ความ

เข้าใจผ่านการท างาน

เป็นกลุ่ม 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารและการเรียนรู้

ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยจาก

พพิธิภณัฑ ์

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและจัดท าการน าเสนอ) 

1) ด าเนินกิจกรรม

เรียนรูส้งัคมไทยจาก

พพิธิภณัฑ ์
2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 5 

24-28 

ธ.ค. 55 

งดการเรียนการสอนเนือ่งจากสอบกลางภาค 

(9) 

3 ม.ค. 

55 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และรปูแบบการ

น าเสนออื่นๆ 

ประกอบการน าเสนอ

ผลงานได้อย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

น าเสนอ “สิ่งท่ีขา้พเจ้า

เ รียนรู้จากพิพิธภัณฑ์

ไทย” ครั้งท่ี 1 

 

1) นิสติน าเสนอกจิกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยจากพิพิธภัณฑ ์

2) นิสติในห้องร่วมกนัอภิปราย 

ซักถาม และวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน 

พร้อมจัดท าแบบประเมนิผลการ

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และส่ง

งานที่สมบูรณภ์ายใน

สปัดาห์ที่ 10 
2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  

 
 

 

(10) 

10 ม.ค. 

55 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และรปูแบบการ

น าเสนอ “สิ่งท่ีขา้พเจ้า

เ รียนรู้จากพิพิธภัณฑ์

1) นิสติน าเสนอกจิกรรมเรียนรู้

สงัคมไทยจากพิพิธภัณฑ ์

2) นิสติในห้องร่วมกนัอภิปราย 

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และส่ง
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น าเสนออื่นๆ 

ประกอบการน าเสนอ

ผลงานได้อย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

ไทย” ครั้งท่ี 2 

 

ซักถาม และวิพากษว์ิจารณผ์ลงาน 

พร้อมจัดท าแบบประเมนิผลการ

น าเสนอของแต่ละกลุ่ม 

 

งานที่สมบูรณภ์ายใน

สปัดาห์ที่ 11 
2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 5 
 

(11) 

17 ม.ค. 

55 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และรปูแบบการ

น าเสนออื่นๆ 

ประกอบการน าเสนอ

ผลงานได้อย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

ก า ร ส ถ า ป น า แ ล ะ

พัฒ น า ก า ร ข อ ง รั ฐ

ประชาชาติไทย 

1) บรรยายและอภปิรายแนวคดิ

เรื่องชาต ิชาตนิิยม และรัฐ

ประชาชาต ิ

2) กจิกรรมที่ 7 ชาตใินฐานะ

เคร่ืองมอืในการขบัเคล่ือนสงัคมไทย 

(กจิกรรมเดี่ยว 5 คะแนน) 

3) อาจารย์อธบิายพร้อมมอบหมาย

งานกิจกรรมท่ี 8 ประวติัศาสตร์

และพลงัขบัเคลือ่นสงัคมใน

อุษาคเนย ์(กจิกรรมกลุ่ม 10 

คะแนน) 
   

 

1) นิสติจดัท ากิจกรรมท่ี 

8 ประวัตศิาสตร์และพลัง

ขบัเคล่ือนสงัคมใน

อษุาคเนย์ ส่งและ

อภิปรายในชั้นเรียน

สปัดาห์ที่ 13 

2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
  

(12) 

24 ม.ค. 

55 

1) ได้พัฒนาทกัษะ

ในการค้นคว้า และ

การสรปุสงัเคราะห์

ข้อมูล 

2) ได้รับความรู้ความ

เข้าใจผ่านการอ่าน

งานประวัตศิาสตร์ 

3) พัฒนาทกัษะการ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

ปฏิบติักิจกรรม

ประวติัศาสตรแ์ละพลงั

ขบัเคลือ่นสงัคมใน

อุษาคเนย ์

1) เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

2) ปฏบิตังิานมอบหมาย (สรปุ

ข้อมูลและจัดท าใบกจิกรรม) 

1) นิสติจดัท ากิจกรรมท่ี 

8 ประวัตศิาสตร์และพลัง

ขบัเคล่ือนสงัคมใน

อษุาคเนย ์ส่งและ

อภิปรายในชั้นเรียน

สปัดาห์ที่ 13  

2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 6 

 

(13) 

31 ม.ค. 

55 

1) มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และรปูแบบการ

ประวัติศาสตร์สังคม 

เศรษฐกิจ และการเมือง

1) บรรยายและอภปิราย

ประวัตศิาสตร์อษุาคเนย ์
2) อภปิรายและสรปุบทเรียนจาก

1) นิสติที่น าเสนอ

กรณศีึกษาน าผลงาน

กลับไปปรับปรงุ และส่ง
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อท่ีใช ้ งานมอบหมาย 

น าเสนออื่นๆ 

ประกอบการน าเสนอ

ผลงานได้อย่าง

เหมาะสมและ

สร้างสรรค ์

2) มทีกัษะในการ

แสดงความคดิเหน็

เชิงวิพากษ ์พร้อมให้

ข้อคดิเหน็ 

3) พัฒนาทกัษะการ

สื่อสารทุกด้าน 

 

ของอุษาคเนย ์ การปฏบิตักิจิกรรมที่ 8 

ประวติัศาสตรแ์ละพลงัขบัเคลือ่น

สงัคมในอุษาคเนย ์ 
 

 

งานที่สมบูรณภ์ายใน

สปัดาห์ที่ 14 

2) ปฏิบติักิจกรรมท่ี 4 

ส่งและอภปิรายใน

ห้องเรียนสปัดาห์ที่ 14  
3) เตรียมอ่านเอกสาร

ประกอบการสอน บทที่ 8 

 

(14) 

7 ก.พ. 

55 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัการพัฒนา

ตนเองตามหลักการ

สนัตวิิธ ี

2) เรียนรู้ทกัษะการ

พัฒนาตนเองตาม

หลักการสนัตวิิธผ่ีาน

การชมวีดทิศัน ์

 

ประวติัศาสตรโ์ลก 

 

1) บรรยายและอภิปรายเกี่ยวกบั

ประวัตศิาสตร์โลก 

2) อภปิรายและสรปุบทเรียนจาก

การปฏบิตักิจิกรรมที่ 4 อ่านหนงัสอื

ประวัตศิาสตร์โลกกบัเพ่ือนๆ  
3) นิสติท าแบบประเมนิผลรายวชิา 

มศว 361 

 

- เตรียมสอบปลายภาค 

(15) 

14 ก.พ. 

55 

1) มคีวามเข้าใจ

เกี่ยวกบัความขดัแย้ง

ในสงัคมไทย 

2) มคีวามตระหนัก

ว่าตนเองควรมสี่วน

ในการน าพา

สงัคมไทยออกจาก

ปัญหาความขดัแย้ง 

 

ประวติัศาสตรแ์ละพลงั

ขบัเคลือ่นสงัคม 

1) ดูวีดทิศัน์ “ประวัตศิาสตร์และ

พลังขบัเคล่ือนสงัคม” 

2) สรปุเนื้อหา 

3) สอบปลายภาค (60 นาท)ี 

 

 

งดการเรียนการสอนเนือ่งจากสอบปลายภาค 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา - คุณธรรม / จริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

 

- ทดสอบความรู้ เบื้องต้น 

- สอบปลายภาค 

 

20% 

ภาคกจิกรรม - คุณธรรม / จริยธรรม 

- ความรู้ 

- ทกัษะทางปัญญา 

- กจิกรรมในชั้นเรียน 

- การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

- ผลงานการน าเสนอ 

15% 

35% 

15% 
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สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

- ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

ภาคการมสี่วนร่วม - คุณธรรม / จริยธรรม 

- ทกัษะทางปัญญา 

- ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

 

- การมสี่วนร่วมกบั

กจิกรรมในชั้นเรียน 

 

15% 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

เอกสารประกอบการสอน 

สมุดกจิกรรม วิชา มศว 361 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

ด ารงราชานุภาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. 2543. ไทยรบพม่าฉบับรวมเล่ม: พระนิพนธส์มเดจ็พระ

เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ. กรุงเทพฯ: บรรณาคาร. 

ธดิา สาระยา. 2553. กว่าจะเป็นคนไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 

สเุนตร ชุตินธรานนท.์ 2544. พม่ารบไทย, พิมพ์คร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 

อมัพร จิรัฐติกร. 2545. เปิดม่านมายาอุษคเนย์. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มติชน. 
Stithorn Thananithichot. 2011. “Understanding Thai Nationalism and Ethnic Identity.” 

Journal of Asian and African Studies 46 (3): 250-263. 
สื่ออเิลก็ทรอนิกส/์ เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้อง 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

บราเซียร์, คริส. 2550. คู่มือศึกษาประวัติศาสตร์โลก ฉบับไม่ง่ีเง่า. แปลโดย ประสทิธิ์ ต้ังมหา

สถิตกุล. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ. 
นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. 2553. การปฏวัิติสยาม พ.ศ.2475, พิมพ์คร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์ฟ้าเดียวกนั. 
ปรานี วงษ์เทศ. 2543. สงัคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม.  
สจิุตต์ วงษ์เทศ. 2547. ประวัติศาสตร์สงัคมและวัฒนธรรมสยามประเทศไทย. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์มติชน. 
Andrea, Alfred J. and Carolyn Neel (eds). 2011. World history encyclopedia. Santa 

Barbara, Calif.: ABC-CLIO. 
Wyatt, David K. 2004. Thailand: a short history. Chaing Mai: Silkworm Books, 2004. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การสงัเกตการณ์สอนโดยผู้ร่วมงาน 

ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสติ 

การพูดคุย สอบถามนิสติ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1. น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมระหว่างภาคและปลายภาคของผู้สอนมา

พิจารณาหาแนวทางปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ 

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ 

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย 

3. ประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือประเมินภาพรวมระหว่างภาคและปลายภาค และพิจารณาเกรด

ร่วมกนั 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. น าข้อมูลจากการประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค

มาพิจารณาทบทวนเพ่ือปรับปรุงรายวิชา 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 


