
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       
มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           กองการศึกษาทั่วไป 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๓๕ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม   (Politics, Economy and Society) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มสังคมศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์    
 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

ดร.ปรีชา  เรืองจันทร์    
 
ผู้ช่วยสอนรายวิชา 

๑. ดร.สุกิจ  ขอเขื้อกลาง  
๒. นางพรปวีร์ ขุนวิมล   
๓. นายธีรยุทธ คุ้มเวช  
๔. นายรัตนชาติ  เนียมวัน 
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๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
วันอังคาร เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๕๐ น. และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. ห้องเรียนปราบไตรจักร ๑๒  

และห้องเรียนปราบไตรจักร ๓๒  อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่  ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 



๓                                                         มคอ. ๓     

๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑) มีความตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
๒) มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และมีจิตสาธารณะ  
๓) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงชีวิต บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๔) มีพ้ืนฐานความเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ ทฤษฎีใน

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับวิชาการท่ีเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ 

๕) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกทั้งด้าน 
กายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็นคุณค่าของธรรมชาติ 

๖) สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง 
๗) มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก และผลงาน
นวัตกรรม 

๘) มีความสามารถในการท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง
และผู้อ่ืน 

๙) มีทักษะการเรียนรู้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม เข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องน าไปสู่การ
ปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

๑๐) สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือเตรียมพร้อมการรับนิสิตในภาคเรียนต้น ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการปรับการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น การเมืองและการพัฒนาการ เป็นความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของพลเมืองชาวไทยทุกคน  โดยเฉพาะ
นิสิตซึ่งถือว่าเป็นปัญญาชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานทางการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ 
และสังคม  

เพ่ือให้นิสิตสามารถเชื่อมโยงการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมของไทย และระหว่างประเทศได้ ประเทศไทย
ในฐานะสมาชิกในระบบการเมืองโลก   

เพ่ือให้นิสิตน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชานี้ สามารถน าไปประยุกต์ต่อการด าเนินชีวิตในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงได ้

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
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๑. ค าอธิบายรายวิชา  
      ความหมายและความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ สังคม พัฒนาการ การเมืองระดับสากล การเมืองและการปรับตัว
ของประเทศพัฒนาและก าลังพัฒนาระบบเศรษฐกิจโลก ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ของระบบ
โลกกับ ประเทศไทย 
    Meaning and relations among politics, economy, and society. International political development, 
politics and adjustment of developed countries the global economics system, impacts of globalization 
on economy 
 
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา  ๑ ภาคการศึกษา คิดเป็น ๑๕ สัปดาห์ 
**หมายเหตุ  ไม่รวมสัปดาห์ที่มกีารจัดสอบกลางภาค ๑ สปัดาห์ การจัดสอบปลายภาค ๒ สปัดาห์ 

 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๓๐ 
(๒ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

- ๓๐ 
 (๒ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

๗๕ 
(๕ ช่ัวโมง X ๑๕ สัปดาห์) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
      อาจารย์ผู้สอน ประกาศเวลาการให้ค าปรึกษา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ที่ผู้เรียนสามารถติดตาม
ข่าวสารด้านการเรียนการสอนได้ 
     อาจารย์ผู้สอน จัดเวลาให้ค าปรึกษาแก่นิสิตเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  หรือ
ก่อนการเรียนการสอนทุกครั้งประมาณ ๓๐ นาที (ณ ห้องพักอาจารย์ชั้น ๒ อาคารเรียนปราบไตรจักร ใกล้กับห้องเรียน
ปราบไตรจักร ๑๒) 
     อาจารย์ผู้สอนเรียกพบนิสิตคนที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์ ทุกครั้งของการวัดผล เพ่ือปรับทัศนคติการเรียน และวิธีการ
เรียนรู้ในรายวิชา วิเคราะห์จุดด้อยของนิสิตแต่ละคน และบอกจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อให้เกิดความรู้ในลักษณะของเทคนิค
การเรียนโดยบอกให้นิสิตไปปรับปรุงตนเองในการเรียนในรายวิชา 
     อาจารย์ผู้สอนประกาศคะแนน และให้รางวัลส าหรับนิสิตที่มีความสามารถในการเขียน ถ่ายทอดได้ดีในทุกกิจกรรม 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวัง ซึ่งต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน

รายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้แสดงข้อมูลต่อไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู้ หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา        

 ๒   ค าอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช้ในรายวิชาเพ่ือพัฒนาความรู้ หรือทักษะในข้อ  ๑  

 ๓   วิธีการที่จะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ในมาตรฐาน

การเรียนรู้แต่ละด้านที่เก่ียวข้อง 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
 ปลูกฝังตระหนักและส านึกในความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ 
และมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต  บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

            
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             ระบุวิธีการสอน เช่น สอดแทรกกรณีศึกษาระหว่างการเรียนการสอนในรายวิชา การยกตัวอย่าง ประสบการณ์
จริง โดยเน้นเรื่องจิตส านึกในความเป็นไทย คุณธรรม รู้จริยธรรมในการด ารงชีวิต ความมีวินัยและความรับผิดชอบ ใช้
วิธีการสอนและกฎระเบียบ ดังนี้ 

- บรรยายพร้อมสอดแทรกเรื่องความมีวินัยและความรับผิดชอบระหว่างการเรียนการสอน  
- หากไม่ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา จะให้โอกาส และสั่งสอนถึงผลเสียของการไม่ส่งงาน     

              ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
- ปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของจริยธรรมในการท ารายงาน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย อย่าง

ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
- มอบหมายให้ผู้เรียนท ารายงานในหัวข้อ และรายละเอียดตามเนื้อหาที่เรียนตามความ เข้าใจของผู้เรียน 

และถูกหลักวิชาการ  
       ๑.๓  วิธีการประเมินผล  
                             ประเมินผลจาก 

- การเข้าชั้นเรียนตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ  
- การท างานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน  

                 -   การส่งงาน และการตรงเวลาของก าหนดการส่งงาน 
๒.  ความรู้ 
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       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
                 ให้นิสิตมคีวามรู้ ความเข้าใจในความหมาย และความสัมพันธ์ของการเมือง เศรษฐกิจ ในสังคมมนุษย์ทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมไทย การจัดระเบียบสังคม 
โครงสร้างสังคม สถาบันทางสังคมกับการด าเนินชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีผลกระทบต่อการเมือง
การปกครองเศรษฐกิจและสังคมไทย หลักธรรมาภิบาล เศรษฐกิจพอเพียง อย่างกว้างขวางเป็นระบบ และรู้หลักการ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ตระหนักถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ มีโลก
ทัศน์ที่กว้างไกล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกท้ังด้านกายภาพ ชีวภาพ สังคมและวัฒนธรรม และเห็น
คุณค่าของธรรมชาติ 
                  
   ๒.๒   วิธีการสอน 
                  บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่างประกอบ การท างานเดี่ยว / กลุ่ม การสรุปสาระการเรียน การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายให้ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยการอธิบายเกี่ยวกับความรู้ที่จากประสบการณ์จริง ใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลง โดยการ บูรณาการความรู้ให้เข้ากับเนื้อหาวิชา 
 

   ๒.๓   วิธีการประเมินผล  
   ประเมินผลงานที่นิสิตได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาค และปลายภาค  

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
                  สอนให้นิสิตสามารถน าความรู้ทีไ่ด้จากการเรียนในรายวิชาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง มีวิจารณญาณ
คิดแบบองค์รวม โดยสามารถเชื่อมโยงความรู้ ระหว่างมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้ และคิดสร้างสรรค์
ใฝ่เรียนรู้ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต มีทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม 
       ๓.๒   วิธีการสอน 

- บรรยาย โดยให้แง่คิดพร้อมทั้งยกตัวอย่างประกอบเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดวิจารญาณที่ดี และมอบหมาย
งานให้ผู้เรียนท าในแต่ละหัวข้อ โดยให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมาก
ยิ่งขึ้น 

- แนะน าหนังสือที่ศึกษาเพ่ิมเติมนอกจากเอกสารต าราที่ใช้เรียน โดยแนะน าให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง
นอกจากการนั่งเรียนในห้องเรียน และสอนวิธีการทบทวนการเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

- มอบหมายงานหลังจากเรียนจบในแต่ละเรื่องของการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยให้ผู้เรียนได้ไปศึกษา
ค้นคว้า โดยยึดหลักการของการค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
     ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน งานที่นิสิตได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาค และปลายภาค 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
                  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งรายงานบุคคลและงานกลุ่ม มีความสามารถในการท างาน
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เป็นทีม มีความเป็นผู้น า และมีมนุษยสัมพันธ์ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน โดยมีการเรียนรู้ในสังคมที่ต่าง
วัฒนธรรม เข้าใจและเห็นคุณค่าของสังคม ศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องน าไปสู่การปรับตัวในการเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทยและสังคมโลก 
 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                  บรรยาย โดยให้แง่คิดพร้อมทั้งยกตัวอย่าง น าประสบการณ์จริงมาอธิบายประกอบ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด
วิจารณญาณท่ีดี และมอบหมายงานให้ผู้เรียนท าในแต่ละหัวข้อ แบบรายบุคคล/กลุ่ม และการน าเสนอโดยส่งตัวแทนของ
กลุ่ม  
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
                  ประเมินผลงานจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนของนิสิต งานที่นิสิตได้รับมอบหมาย การสอบกลางภาค และ
ปลายภาค   

 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                สามารถสื่อสาร วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปประเด็นเนื้อหาทั้งการพูด การเขียน และการน าเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
             - 
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
             -  ผู้สอน สอนให้นิสิตได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตามสถานการณ์จริงในการยกตัวอย่างประกอบการบรรยาย ในแต่
ละหัวข้อเมื่อจบบท ได้มอบหมายให้ผู้เรียนสรุป อธิบายพร้อมยกตัวอย่างมาพอเข้าใจ 
 

       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
                   ประเมินผลงานจากการมอบหมายงานงาน และจากการสอบกลางภาค และปลายภาค 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 
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๑ 
๑๑ ส.ค.๕๘ 
๑๓ ส.ค.๕๘ 

แจกแผนการสอน 
๑) ความหมายและความสัมพันธ์ของ
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และ
สังคม 

๔ -กล่าวถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
-บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
-แผนการสอน 
-เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

๒-๓ 
๑๘ ส.ค. ๕๘* 

สัปดาห์วิทย์ 

๒๐ ส.ค. ๕๘** 

วันไหว้ครู 

๒๕ ส.ค. ๕๘ 
 

 

การเมืองการปกครองในสังคมมนษุย์ 
๒) การเมืองการปกครองระดับสากล 
       
    

๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- มอบหมายงาน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

๓ 
๒๗ ส.ค. ๕๘ 

 

 

การเมืองการปกครองในสังคมมนษุย์ 
๓) การเมืองการปกครองของประเทศ
ไทย 
       
     

๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- มอบหมายงาน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

ส่งสรุปสาระการเรียนการเมืองการปกครอง 
๔-๕ 

๑ ก.ย.๕๘ 
๓ ก.ย.๕๘ 
๘ ก.ย.๕๘ 

๑๐ ก.ย. ๕๘ 
 

๔) แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ในสังคม
มนุษย์ 

๘ -บรรยายเนื้อหา และ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

๖-๗ 
๑๕ ก.ย.๕๘ 
๑๗ ก.ย.๕๘ 
๒๒ ก.ย.๕๘ 
๒๔ ก.ย.๕๘ 

 
 

๕) ระบบเศรษฐกิจในสังคมโลกอนุ
ภูมิภาคประเทศ, ท้องถิ่น 

๘ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

สอบกลางภาค ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ : ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. (๒๖ ก.ย. – ๔ ต.ค. ๕๘) 
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๘ 
๖ ต.ค.๕๘*** 
กีฬาเสลา
เกมส์ 
๘ ต.ค. ๕๘ 
 

 

๖) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย ๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- มอบหมายงาน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

ส่งสรุปสาระการเรียนการสอนเศรษฐกิจ 
๙-๑๐ 

๑๓ ต.ค. ๕๘ 
๑๕ ต.ค. ๕๘ 
๒๐ ต.ค. ๕๘ 
๒๒ ต.ค. ๕๘ 

๗) ความสมัพันธ์ของ 
    มนุษย์ในสังคม 
 

๘ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

๑๑-๑๒ 
๒๗ ต.ค. ๕๘ 
๒๙ ต.ค. ๕๘ 
  ๓ พ.ย. ๕๘ 
๕ พ.ย. ๕๘ 

๘) การจัดระเบยีบสังคม 
    หรือโครงสร้างสังคม 
 

๘ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์
 

๑๓ 
 ๑๐ พ.ย. ๕๘ 
๑๒ พ.ย. ๕๘ 

๙) สถาบันทางสังคมกับ 
    การด าเนินชีวิตของ 
    ประชาชน 

๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์

๑๔ 
๑๗ พ.ย. ๕๘ 
๑๙ พ.ย. ๕๘ 

๑๐) การเปลีย่นแปลงของโลกท่ีมี
ผลกระทบต่อการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจและสังคมไทย 

๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- มอบหมายงาน 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์

ส่งสรุปสาระการเรียนการสอนสังคม 
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๑๕ 
๒๔ พ.ย. ๕๘ 
๒๖ พ.ย. ๕๘ 

๑๑) หลักธรรมาภิบาล 
๑๒) เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๔ -บรรยายเนื้อหาและ 
 ยกตัวอย่างประกอบ 
-ซักถามปัญหา สนทนาและสรุป 
-ผู้เรียนค้นคว้าเพิ่มเติม 
- เอกสารประกอบการสอน 
- PowerPoint 

- ดร.ปรีชา เรืองจันทร ์

       สอบปลายภาค ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ : ๐๙.๐๐ น. (๒๘ พ.ย.- ๖ ธ.ค. ๒๕๕๘) 

* จ ำนวนชั่วโมงต้องสอดคล้องกับจ ำนวนหน่วยกิต  **หมายเหตุ เนื้อหาการเรียนการสอนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

๑ สอบกลางภาค ตามมหาวิทยาลัยก าหนด  ๓๐ %  

๒ สอบปลายภาค ตามมหาวิทยาลัยก าหนด ๓๐ % 
๓ ค้นคว้าศึกษา/รายงาน ส่งผลงานตามมอบหมาย ตลอดภาคการศึกษา  ๓๐ % 
๔ การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ตลอดภาคการศึกษา  ๑๐ % 

                                                                                                                            ๑๐๐% 

* ระบุผลกำรเรียนรู้หัวข้อย่อยตำมที่ปรำกฏในแผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อของรำยวิชำ (Curriculum 
Mapping) ของรำยละเอียดหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) 

** วิธีกำรประเมินผล เชน่ ประเมินผลจำกกำรเขียนรำยงำน หรอืโครงงำน หรือกำรทดสอบ 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 
     หนังสือรำยงำนกำรศึกษำค้นคว้ำ และเรียบเรียงเป็นเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ 
 
๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    (ไม่มี) 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
    กองกำรศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยนเรศวร ด ำเนินกำรจัดท ำกำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนิสิต 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ประเมินกำรสอนโดยนิสิต โดยมีกองกำรศึกษำทั่วไป มหำวิทยำลัยนเรศวร เป็นผู้รับผิดชอบจัดท ำแบบประเมิน 
๓.  การปรับปรุงการสอน 
     - น ำผลกำรประเมินกำรสอนจำกนิสิตและผลกำรเรียนนิสิตมำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพ 
     - ท ำวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน 
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 
อธิบำยกระบวนกำรที่ใช้ในกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำ 

เช่น ทวนสอบจำกคะแนนข้อสอบ หรืองำนที่มอบหมำย กระบวนกำรอำจจะต่ำงกันไปส ำหรับรำยวิชำที่แตกต่ำงกัน หรือ
ส ำหรับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้แต่ละด้ำน 
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๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
        กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในรำยวิชำ เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย และจัดตั้งกรรมกำร
ประจ ำรำยวิชำเพ่ือสรุปผลกำรด ำเนินงำนกำรเรียนกำรสอนของวิชำ โดยกองกำรศึกษำทั่วไป 

 


