รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2500116
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2500116

สังคมอารยชน
Civilized People Societies

2. จํานวนหนวยกิต
หนวยกิต 4(2-4-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: 4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ชั้นปที่ 1 – 4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง และศูนยการเรียน
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 1 มกราคม 2562

มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหผูเรียน
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน)
1.1.1 มีความรูพื้นฐานเกีย่ วกับอารยธรรมสําคัญของโลกผานงานศิลปกรรมและงานสรางสรรคแขนงตางๆ
1.1.2 เขาใจบริบทของสังคม ระบบการเมือง การปกครองแหงรัฐซึ่งสงผลตอการสรางสรรคอารยธรรม
1.1.3 เขาใจความเปนมาของอารยธรรมไทย
1.1.4 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
1.1.5 มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล
1.1.6 มีทักษะการคิดวิเคราะหและแกปญหา
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน)
1.2.1 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ในการแสวงหาความรูดวยตนเองในการทํางาน
และการสื่อสาร
1.2.2 สามารถใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน)
1.3.1 มีความภูมิใจในความเปนไทย
1.3.2 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือทํางานเปนทีม เปนผูนําและผูตามที่ดี รูจักกระบวนการแกไข
ปญหาอยางสันติวิธี
1.3.3 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยางสรางสรรคตระหนักและ
เขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวใน
สังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหผูเรียนมีความรู ทักษะ และความสามารถที่จําเปนตอการสรางพื้นฐานการเปนมนุษยที่ดีและสมบูรณ
โดยเฉพาะอยางยิ่งทักษะในดานปญญาและความรูที่ไดจากการศึกษาอารยธรรมสําคัญของโลกผานงานศิล ปกรรม
สามารถวิเคราะหเปรียบเทียบ สังเคราะห เชื่อมโยงและตอยอดความรูจากอารยธรรมที่หลากหลายมาสูอารยธรรม
ไทย ใหผูเรียนมีค วามรูและโลกทัศนกวางไกลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื่น เขาใจถึงขอจํากัดและความแตกตาง
ในการสรางสรรคอารยธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมพหุวัฒนธรรม
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสําคัญ ความรูและขอคิด จากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก อารยธรรม
ตะวันออก และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยมุงเนนการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรม
ไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธกับระบบการเมือง การปกครอง กฎหมาย และ
รูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผานผลงานศิลปกรรมแขนงตางๆ ตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน
Identification, significance, knowledge, and ideology gained from studies of global
civilization, western civilization, eastern civilization and South East Asian civilization, emphasizing
comparative analyses with Thai civilization, social development with civility in 21 century, which
is related to political systems, laws and forms of government, economic systems, beliefs and
religions, through various areas of arts from the past to the present
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

ไมมี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
60 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคลตามความตองการ
ของนักศึกษาอยางนอย 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแ ก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริย ธรรมพื้นฐาน มี
ความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมา
คารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
1.1.3 มีจิต สาธารณะ ไดแ ก คุณลั กษณะการมีจิต ใจเสีย สละ มีสํา นึกรับผิด ชอบตอส วนรวม เห็นแก
ประโยชนสวนรวมเอื้ออาทร ใสใจเพื่อนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ
1.1.4 มีความภูมิใจในความเปนไทย
1.2 วิธีสอน
1.2.1 มอบหมายใหทําโครงงานที่สะทอนคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบ
1.2.2 ผูสอนเปนตนแบบที่ดีดานคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี
1.2.3 สอนโดยยกตัวอยางศิลปกรรมไทย อธิบายที่มาและแนวคิดในการสรางสรรคผลงาน ใหนักศึกษา
รวมกันอภิปรายคุณคาและความสําคัญ
1.2.4 นํานักศึกษาทัศนศึกษาแหลงศิลปกรรมไทย
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินความรับผิดชอบในการทําโครงงานรวมกัน
1.3.2 ประเมินการเขาเรียนและสงงานตามกําหนดเวลา
1.3.3 การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหวางเรียน
1.3.4 การสังเกตพฤติกรรมการรวมอภิปรายคุณคาและความสําคัญของศิลปกรรมไทย
1.3.5 แบบบันทึกเจตคติ (สมุดบันทึกรายวิชา) ที่มีตอแหลงศิลปกรรม
2. ดานความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ
2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล
2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
2.2 วิธีสอน
2.2.1 บรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน
2.2.2 การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยมอบหมายงานหรือกิจกรรม/โครงการใหนักศึกษาคนควาและ
นําเสนอ
2.2.3 การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอยและรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรุป ความคิดรวบยอด
ดวยแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
2.2.4 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาในประเด็นที่ตนเองสนใจและเรียนรูดวยตนเองจากการสืบคน
ขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 ใหนักศึกษาทําคําถามทายบท
2.3.2 ความสมบูรณของเนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการ
2.3.3 ความถูกตองของแผนที่ความคิด (Mind Mapping)
2.3.4 ผลการคนควาขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา)
2.3.5 การทดสอบปลายภาค
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองครวมและเชิงตรรกะอยางมีเหตุผล
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา
3.1.5 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21
3.2 วิธีสอน
3.2.1 วิธีสอนแบบเนนการสืบคน การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทําโครงการและวางแผนการทํางานตาม
ความสนใจของนักศึกษา
3.2.2 มอบหมายใหสืบคนบทความ สรุปเนื้อหาและวิเคราะหบทความโดยการแสดงความเห็น
3.2.3 การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุมยอยและรวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบเพื่อสรุปความคิดรวบยอด
3.2.4 ใหนักศึกษาแบงกลุมจัดนิทรรศการสรุปความรูที่ไดจากการสืบคนขอมูล
3.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ถาม – ตอบระหวางการจัดการเรียนรู
3.3.2 ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความสนใจของนักศึกษา
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการใชเหตุผลอยางมีตรรกะ
3.3.4 ความคิดรวบยอดในการนําเสนอเนื้อหาบอรดนิทรรศการ
3.3.5 การทดสอบปลายภาค
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ดี มีมนุษย
สัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา การเรีย งลําดับความสําคัญของ
ปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี
4.1.4 มีความเข าใจในสังคมพหุวั ฒนธรรม มีทั กษะในการปฏิสัมพั นธกับ ผูอื่ นอยางสราง สรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒ นธรรมของสังคมที่ ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
4.2 วิธีการสอน
4.2.1 มอบหมายใหทํางานเปนทีมและใชกระบวนการกลุมดวยการแบงงานในฐานะผูนําและผูตาม
รวมทั้งฝกทํางานดวยความเสียสละ
4.2.2 ใหอานบทความการปรับตัวอยูรวมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและเขียนแสดงความเห็น
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4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมกลุม สังเกตพฤติกรรมการเสียสละในการทํางาน
4.3.2 การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม
4.3.2 การสัมภาษณแนวคิดที่มีตอการอยูรวมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเปนรายบุคล
5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
ทัก ษะการวิเคราะห เชิ งตั วเลข การสื่ อสารและการใชเ ทคโนโลยีเป นความสามารถในการใชค วามรู
พื้นฐานทางคณิ ต ศาสตร และการวิเคราะห เชิงเหตุ ผลเพื่ อการศึกษาคนควาหาแนวทางแกป ญหา รวมทั้ งการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเขาถึงขอมูลความรู อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
คุณลักษณะดังนี้
5.1.1 มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน
5.1.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานและการสื่อสาร
5.2 วิธีการสอน
5.2.1 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาในประเด็นที่ตนเองสนใจและการคัดเลือกขอมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เปนประโยชนตอการใชงาน
5.2.2 มอบหมายงานใหนักศึกษาแบงกลุมทําโครงการและจัดนิทรรศการ รวมทั้งสรุปความรูที่ไดจาก
การสืบคนขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ทั้งการพูดและการเขียนเพื่อรายงานเนื้อหา
สาระที่ไดจากการคนควา
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 ผลการคนควาขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา)
5.3.2 บอรดนิทรรศการที่มีการเลือกใชขอมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกตองเหมาะสม
5.3.3 การนําเสนอเนื้อหาสาระผานการสื่อสารในรูปแบบตางๆ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1

-แนะนําเนื้อหา
รายวิชา ขอตกลง
เบื้องตน กิจกรรม
การเรียนการสอน
การวัดและการ
ประเมินผล
-ความหมายของคํา
วาสังคมอารยะ
-องคประกอบใน
การศึกษาสังคม
อารยะ
-สาเหตุที่ทําใหมนุษย
ตองอยูรวมกันใน
สังคม
-หนาที่ของสังคม
-การศึกษาสังคม
มนุษยตามทัศนะของ
นักสังคมศาสตร
-การศึกษาสังคม
มนุษยตามทัศนะของ
นักมนุษยศาสตร
-การแบงประเภท
ของสังคมตามทัศนะ
ของนักสังคมวิทยา
-การแบงประเภท
สังคมตามทัศนะของ
นักมานุษยวิทยา
-ทฤษฎีการศึกษา
การเปลี่ยนแปลงใน
สังคมมนุษย
-สาเหตุของการ
เปลีย่ นแปลงทาง
สังคม
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1. ผูสอนอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา คณาจารย
เกณฑการใหคะแนน การวัดและการประเมินผล
แนะนําเอกสาร ตํารา และ website ที่ใชประกอบการ
คนควาเพิ่มเติม
2. ผูสอนตั้งคําถามถึงความหมายของคาวาอารยะ ให
นักศึกษารวมกันแสดงความเห็น ผูสอนสรุปความ
หมายของคําวาสังคมอารยะและอธิบายองคประกอบ
ในการศึกษาสังคมอารยะ
3. ผูสอนตั้งคําถามเกี่ยวกับสังคมที่เปนอารยะวาเปน
อยางไร และสังคมที่ไมเปนอารยะ มีลักษณะอยางไร
แบงกลุมใหนักศึกษาอภิปราย สงตัวแทนมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
4. ผูสอนเปดวีดีทัศนอารยธรรมกรีก-โรมันใหนักศึกษา
ชม เชน สารคดีประวัติศาสตรตอนวิศวกรรม
อาณาจักรโบราณ กรีซ ยกตัวอยางมรดกของกรีกโรมันที่มีอิทธิพลกับโลกตะวันตก แบงกลุมใหนักศึกษา
สืบคนและรวมกันอภิปรายมรดกของอารยธรรมกรีกโรมันที่ตกทอดมาจนถึงยุคปจจุบัน สงตัวแทนมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน และซักถามประเด็นตางๆ
รวมกัน ผูสอนเปดวีดีทัศนถ้ําตุนหวง มรดกโลก ให
นักศึกษาชม ตั้งคําถามถึงเสนทางสายไหมและ
เครือขายการคา ผูสอนอธิบายใหเห็นความสําคัญของ
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญาความ
คิด ความเชื่อศาสนาในสมัยราชวงศถงั ที่สงผลตอการ
สรางงานศิลปะในถ้ําตุนหวง
5. ผูสอนสรุปประเด็นจากการชมวีดีทัศนทั้ง 2 เรื่องใน
ดานความหมาย ความสําคัญ และองคประกอบของ
สังคมที่เรียกวาอารยะ
6. ผูสอนตั้งคําถามถึงสาเหตุทที่ ําใหมนุษยตองอยู
รวมกันในสังคม ใหนักศึกษาจับกลุม 5 คน อภิปราย
ภายในกลุมและสงตัวแทนมานําเสนอหนาหอง เปดวีดี
ทัศนการแกไขปญหาขยะเมืองปว จังหวัดขอนแกน
ดวยการรวมมือกันของคนในสังคม ตั้งคําถามให
7
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
-ปจจัยที่สงผลตอการ
สรางสังคมอารยะ
-สังคมอารยะในโลก
ตะวันออกและโลก
ตะวันตก
-ประโยชนของ
การศึกษาสังคม
อารยะ

2

-สังคมอารยะในโลก
ตะวันตก ครั้งที่ 1
(สมัยโบราณ สมัย
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กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

นักศึกษารวมกันอภิปรายความจําเปนในการอยูรวมกัน
ของมนุษย อธิบายหนาที่ของสังคม ธรรมชาติของ
มนุษยกับสังคม อธิบายกระบวนการแกไขปญหาแบบ
มีสวนรวม
7. ผูสอนอธิบายเปรียบเทียบการศึกษาสังคมมนุษย
ตามทัศนะของนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตร
และอธิบายเปรียบเทียบการแบงประเภทของสังคม
ตามทัศนะของนักสังคมวิทยาและนักมานุษยวิทยา
8. ผูสอนใหนักศึกษาเขาหองสมุดสืบคนทฤษฎี
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในสังคมมนุษยกลุมละ 1
ทฤษฎี อาจซ้ํากันได และนํามาอภิปรายรวมกันในหอง
ผูสอนบรรยายสรุปสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม
9. ผูสอนใหนักศึกษายกตัวอยางปจจัยที่สงผลตอการ
สรางสังคมอารยะ
10. ผูสอนบรรยายสังคมอารยะในโลกตะวันออกและ
โลกตะวันตกและประโยชนของการศึกษาสังคมอารยะ
11. มอบหมายใหนักศึกษาแบงกลุมจัดทําโครงงาน
ศึกษาชุมชนที่มีการแกปญหาดวยอารยะวิธี นําเสนอ
สัปดาหที่ 15
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 การแกไขปญหาขยะเมืองปว จังหวัดขอนแกน
หรือ VDO การแกปญหาความขัดแยงที่แสดงใหเห็นถึง
ความจําเปนของมนุษยที่ตองอยูรวมกัน เมื่อเกิดปญหา
จึงตองรวมมือกันแกปญหา
2.2 VDO สารคดีประวัติศาสตรตอนวิศวกรรม
อาณาจักรโบราณ กรีซ (https://www.youtube.
com/watch?v=MC-nHYc-fNw)
2.3 VDO ตุนหวง มรดกโลก https://www.you
tube.com/watch?v=hljeZKQSjho&list=PLB8wo
DwYnUxxcTvLjsi2UmurnpUfI4brN)
1. ผูสอนเปดวีดิทัศน สารคดีหองลับสุสานมัมมี่ของ คณาจารย
อียิปตยุคโบราณ ตั้งคําถามถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองการปกครอง ปญญาความคิด และความเชื่อ
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
กลาง สมัยฟนฟู
ศิลปวิทยา)

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

เชื่อศาสนาที่สงผลตอการสรางงานศิลปกรรม
2. ผูสอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถายงาน
ศิลปกรรมและผลงานสรางสรรค อธิบายเชื่อมโยง
ความเปนมาของสังคมอารยะในโลกตะวันตก
3. แบงกลุมใหนักศึกษาเขาหองสมุดสืบคนขอมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับยุคสมัยของสังคมอารยะในโลก
ตะวันตกโดยแบงเปนยุคสมัย ดังนี้ 1. ยุคโบราณ 2.
ยุคกลาง 3. ยุคฟนฟู 4. ยุครูแจง 5. ยุคการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม 6. ยุคการลาอาณานิคม 7. สมัย
สงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสอง เนนประวัติความ
เปนมาและพัฒนาการ แตละกลุมสงตัวแทนนําเสนอ
หนาชั้นเรียน ซักถามและอภิปรายรวมกัน
4. ผูสอนบรรยายสังคมอารยะในโลกตะวันตกยุค
โบราณ ยุคกลาง และยุคฟนฟู เปดวีดีทัศนบางสวน
ของภาพยนตรเรื่อง Kingdom of Heaven อธิบาย
สงครามครูเสด ผลดีและผลเสียที่ตามมาจากสงคราม
ครูเสด
5. ผูสอนยกตัวอยางงานศิลปกรรมและงานสรางสรรค
สําคัญของโลกตะวันตกตั้งแตสมัยโบราณจนถึงยุคฟนฟู
ศิลปวิทยา ในดานจิตรกรรม ประติมากรรม
สถาปตยกรรม และงานสรางสรรคอื่นๆ บรรยาย
บริบทที่สงผลตอการสรางผลงานเหลานั้นในดานสังคม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญาความคิด และ
ความเชื่อศาสนา
6. แบงกลุมใหผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจาก
การศึกษาผลงานสรางสรรคจากสังคมอารยะในโลก
ตะวันตกตั้งแตยุคโบราณจนถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยา
7. ใหนักศึกษาทาคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจํา
วิชา
8. ใหนักศึกษาสืบคนงานศิลปกรรมของโลกตะวันตก
ตั้งแตสมัยโบราณจนถึงยุคฟนฟูศิลปวิทยาที่ตนเอง
สนใจเปนรายบุคคลคนละ 1 ชิ้นงานดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ เลือกวิเคราะหความสัมพันธระหวางงาน
ศิลปกรรม/งานสรางสรรคชิ้นนั้นๆ กับประเด็นทาง
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญา
ความคิด หรือความเชื่อศาสนาในยุคสมัยนั้นๆ
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

3

-สังคมอารยะในโลก
ตะวันตก ครั้งที่ 2
(สมัยรูแ จง สมัยการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม
สมัยอาณานิคม)

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 วีดีทัศนสารคดี ตอน หองลับสุสานมัมมี่ของ
อียิปตยุคโบราณ (https://www.youtube.com/wa
tch?v=Mu5N8zjf21U)
2.2 ภาพยนตรเรื่อง Kingdom of Heaven
3. คําถามทบทวน
1. ผูสอนบรรยายสังคมอารยะในโลกตะวันตกในดาน คณาจารย
การเปลี่ยนแปลงทางภูมิปญญาของมนุษยทนี่ ําไปสูการ
รูแจง แนวคิดของนักปรัชญาและเหตุการณสําคัญ
ตางๆ
2. ผูสอนเปดวีดีทัศนบางสวนของภาพยนตรเรื่อง Les
Miserable หรือเหยื่ออธรรม ใหนักศึกษาชมและ
รวมกันอภิปรายเนื้อหาของวีดีทัศนที่สัมพันธกับสังคม
ยุโรปในดานแนวคิดสิทธิและเสรีภาพ
4. ผูสอนบรรยายสังคมอารยะในโลกตะวันตกยุค
ปฏิวัติอุตสาหกรรม เปดวีดีทัศนบางสวนของ
ภาพยนตรเรื่อง Master and Commander ให
นักศึกษาแบงกลุมจานวน 4 กลุม รวมกันวิเคราะห
1) ปจจัยที่นําสังคมยุโรปไปสูยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม
2) ปจจัยที่นําสังคมยุโรปไปสูยุคการลาอาณานิคม
3) ผลดีที่ตามมาจากยุคปฏิวัติอุสาหกรรมและยุคลา
อาณานิคม และ 4) ผลเสียที่ตามมาจากยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรมและยุคลาอาณานิคม สงตัวแทนมา
นําเสนอหนาหอง
5. ผูสอนยกตัวอยางงานศิลปกรรมหรืองานสรางสรรค
สําคัญของโลกตะวันตกตั้งแตสมัยสมัยรูแจง ยุคปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และยุคการลาอาณานิคม ในดาน
จิตรกรรม ประติมารรม สถาปตยกรรม หรืองาน
สรางสรรคอื่นๆ อธิบายบริบทที่สงผลตอการสรางงาน
เหลานั้นในดานสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ
ปญญาความคิด และความเชื่อศาสนา
6. แบงกลุมใหผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจาก
การศึกษาผลงานสรางสรรคจากสังคมอารยะในโลก
ตะวันตกตั้งแตยุครูแจง ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม และ
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มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

4

-สังคมอารยะในโลก
ตะวันตก ครั้งที่ 3
(สมัยสงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่ง ครั้งที่สอง
และหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

อาณานิคม
7. ใหนักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจํา
วิชา
8. ใหนักศึกษาสืบคนงานศิลปกรรมของโลกตะวันตก
ตั้งแตตะวันตกสมัยรูแจง ปฏิวัติอุตสาหกรรม และสมัย
อาณานิคมที่ตนเองสนใจเปนรายบุคคลคนละ 1 ชิ้น
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ เลือกวิเคราะหความ
สัมพันธระหวางงานศิลปกรรมหรืองานสรางสรรคชิ้น
นั้นๆ กับประเด็นทางสังคม การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ ปญญาความคิด หรือความเชื่อศาสนาในยุค
สมัยนั้นๆ
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 วีดิทัศน Les Miserable
2.2 วีดิทัศน Master and Commander
3. คําถามทบทวน
1. ผูสอนตั้งคําถามถึงความหมายและความสําคัญของ คณาจารย
สงครามโลก ใหนักศึกษาแลกเปลี่ยนความเห็น
2. ผูสอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถาย และสื่อวีดี
ทัศนเกี่ยวกับบริบทที่สงผลตอสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
และสอง ในดานการเมืองการปกครอง สังคม
เศรษฐกิจ และปญญาความคิด เนนปจจัยทีท่ ําใหเกิด
สงครามทั้ง 2 ครั้งและการลมสลายของโลกตะวันตก
3. ผูสอนบรรยายผลกระทบจากสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง
แนวคิดและความพยายามในการรื้อฟนสังคมที่มี
อารยะขึ้นใหมภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
4. ผูสอนเปดวีดีทัศน The Schindler's list อธิบาย
เหตุการณสงครามโลกครั้งที่ 2 เนนประเด็นคุณคาและ
ความสําคัญของการกระทําของตัวเอกในเรื่อง แนะนํา
หนังสือบันทึกของแอนด แฟรงคใหนักศึกษาอาน
5. ผูสอนยกตัวอยางงานศิลปกรรมหรืองานสรางสรรค
สําคัญของโลกตะวันตกที่เปนผลพวงจากสงครามโลก
ครั้งที่หนึ่งและสอง ในดานจิตรกรรม ประติมากรรม
การละคร ดนตรี วรรณกรรม ฯลฯ เชน จิตรกรรม
Guernica ของ Pablo Picasso สถาปตยกรรม
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มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

5

ตัวอยางนักคิดคน
สําคัญในโลก
ตะวันตกที่สงผลตอ

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

Hiroshima memorial ฯลฯ เปดวีดิทัศนผลงานของ
ออตโต ดิกซ (Otto Dix, 1891 – 1969 A.D.) ทหาร
ชาวเยอรมันที่สรางงานผลงานศิลปะ แบงกลุมให
นักศึกษาสืบคนเทคโนโลยีสารสนเทศผลงานศิลปะ
แขนงตางๆ ที่ถูกสรางขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกถึง
สงครามโลก ใหนักศึกษาสงตัวแทนกลุมมานําเสนอ
หนาชั้นเรียน ผูสอนบรรยายถึงแนวคิดของศิลปนที่รับ
อิทธิพลจากสงครามโลกซึ่งสงผลตอการสรางสรรคงาน
ศิลปกรรมนั้นๆ
6. ผูสอนตั้งคําถามใหนักศึกษาวิเคราะหการหลีกเลี่ยง
สงครามโลกครั้งที่สาม คัดเลือกนักศึกษาใหมา
อภิปรายหนาชั้นเรียน
7. ผูสอนอธิบายสรุปแนวทางการสรางสรรคสังคม
อารยะในโลกตะวันตกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
8. แบงกลุมใหผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจาก
การศึกษาอารยธรรมตะวันตกสมัยสงครามโลกครั้งที่
หนึ่งจนถึงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
9. ใหนักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจํา
วิชา
10. ใหนักศึกษาสืบคนงานศิลปกรรมในดานตางๆ ที่
ไดรับแรงบันดาลใจจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งหรือสอง
ตามที่ตนเองสนใจเปนรายบุคคลคนละ 1 ชิ้นงานดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะหแนวคิดและรูปแบบใน
การสรางสรรค
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO The Schindler's list
2.2 VDO The German Painter Who Fought In
The Trenches - Otto Dix I WHO DID WHAT
INWW1https://www.youtube.com/watch?v=ak
DfjifD2DU
3. คําถามทบทวน
1. ผูสอนเปดวีดิทัศน Johannes Gutenberg ผู
คณาจารย
ประดิษฐแทนพิมพ หรือ ลีโอนาโด ดาวินชี VDO กาย
วิภาคศาสตร ชารล ดารวิน ทฤษฎีวิวัฒนาการของ
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มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

การสรางสรรคสังคม

ชารล ดารวิน อัลเบิรต ไอนสไตน ฯลฯ อธิบายคุณคา
และความสําคัญของสิ่งเหลานั้น
2. ใหนักศึกษาแบงกลุมคัดเลือกบุคคลสําคัญที่ไดสราง
สังคมอารยะในโลกตะวันตกตั้งแตยุคโบราณจนถึง
คริสตศตวรรษที่ 21 โดยเนนแนวคิดของบุคคลสําคัญ
เหลานั้น ใหนักศึกษาแบงกลุมสืบคนประวัติความ
เปนมา บริบททางสังคมและสภาพแวดลอมที่เขา
เติบโตมา และแนวคิดสําคัญที่สงผลตอกระทบตอ
สังคมตะวันตก ใหแตละกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนา
ชั้นเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นรวมกัน
3. ผูสอนบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักคิดคนสําคัญที่
สรางการเปลี่ยนแปลงในโลกตะวันตกตั้งแตสมัย
โบราณ จนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 21
4. ใหนักศึกษาทําใบงานสังคมอารยะในโลกตะวันตก
5. นักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจําวิชา
6. ใหนักศึกษาสืบคนบุคคลสําคัญในโลกตะวันตกที่ได
สรางการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่ตนเองสนใจเปน
รายบุคคลคนละ 1 ทานดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนนผลกระทบที่เกิดจากแนวคิดและการกระทําของ
บุคคลเหลานั้น
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดิทัศน
2.1 Johannes Gutenberg ผูประดิษฐแทนพิมพ
VDO https://www.youtube.com/watch?v=YS
mBWpCMmKw&index=12&list =PLFlPpDYJZ
YPhAt5zt-woQckSIEiy1PU4s
2.2 ลีโอนาโด ดาวินชี VDO กายวิภาคศาสตร
https://www.youtube.com/watch?v=nH_PCcc
Am7U &index=23&list=PLFlPpDYJZYPhAt5ztwoQckSIEiy1PU4s
2.3 ชารล ดารวิน ทฤษฎีวิวัฒนาการของชารล ดาร
วิน VDO https://www.youtube.com/watch?
v=y21gDYSz3DU
2.4 อัลเบิรต ไอนสไตน VDO https://www.you
tube.com/watch?v=Quivoite0hI&list=PLFlPp

ผูสอน
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มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

6

สังคมอารยะใน
อินเดีย

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

DYJZYPhAt5zt-woQckSIEiy1PU4s& index =29
3. ใบงาน
4. คําถามทบทวน
1. ผูสอนเปดวีดิทัศน สารคดี ตามรอยพระพุทธเจา
คณาจารย
ตอนที่ 1 ตั้งคําถามวัฒนธรรมอินเดียที่มีตอดินแดน
ไทย ใหนักศึกษาอภิปรายแสดงความเห็น
2. ผูสอนสอนบรรยายประกอบแผนที่และภาพถาย
เกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของโลก
ตะวันออก ยกตัวอยางอินเดียและจีน อธิบายพัฒนา
การทางสังคมของอินเดียพอสังเขป
3. แบงกลุมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลสารสนเทศเกี่ยว
กับอินเดียในยุคสมัยตางๆ ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร
ยุคกลาง ยุคสมัยใหม และยุคหลังสมัยใหม ประเด็น
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญา
ความคิด ความเชื่อศาสนา ผลงานศิลปะหรืองาน
สรางสรรค ใหแตกลุมสงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้น
เรียน ซักถามและอภิปรายรวมกัน
4. ผูสอนเปดวีดิทัศน Greatest Unsolved
Mysteries Of India - Who built The Ajanta
caves?? อธิบายแนวคิดทางศาสนาที่สงผลตอการ
สรางงานศิลปะ
5. ผูสอนยกตัวอยางงานศิลปกรรมสําคัญของอินเดีย
ประเภทตางๆ บรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาการ
สังคมที่มีอารยะในอินเดียตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร
ยุคกลาง ยุคสมัยใหม และยุคหลังสมัยใหม โดยเชื่อม
โยงสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญา
ความคิด ความเชื่อและศาสนาที่สงผลตอการสราง
สรรคงานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ
6. เปดภาพยนตรเรื่องคานธี Gandhi บางสวนให
นักศึกษาชม นาเสนอแนวคิดสําคัญของคานธีให
นักศึกษารวมกันอภิปราย
7. ใหนักศึกษาแบงกลุมสืบคนสารสนเทศเลือกบุคคล
สําคัญของอินเดีย ศึกษาประวัติความเปนมาและแนว
คิดสําคัญของบุคคลนั้นๆ ที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ในอินเดีย (เชน พระพุทธเจา มหาตมะ คานธี ดร.เอ็ม
เบกกา) สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน ซักถามและ
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

7

สังคมอารยะในจีน

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

อภิปรายรวมกัน
8. ผูสอนอธิบายสรุปขอคิดที่จากการศึกษาสังคมที่มี
อารยะในแบบอินเดีย
9. ใหนักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจํา
วิชา
10. มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนและวิเคราะห
มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของอินเดียดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความสนใจเปนรายบุคคล
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO สารคดี ตามรอยพระพุทธเจา ตอนที่ 1
https://www.youtube.com/watch?v=rpwf
SdtWaBQ
2.2 VDO Greatest Unsolved Mysteries Of
India - Who built The Ajanta caves??
2.3 ภาพยนตรคานธี
4. คําถามทบทวน
1. ผูสอนเปดวีดิทัศน กอรางสรางอาณาจักรจีนและตั้ง คณาจารย
คําถามวัฒนธรรมจีนที่มีตอดินแดนไทย ใหนักศึกษา
อภิปรายแสดงความเห็น
2. ผูสอนบรรยายประกอบแผนที่และภาพถายเกี่ยวกับ
ความเปนมารวมทั้งความสําคัญของจีนตอโลกตะวัน
ออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต อธิบายพัฒนาการ
ของสังคมอารยะจีนในแตละชวงเวลาอยางสั้นๆ
3. แบงกลุมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลสารสนเทศสังคมที่
มีอารยะของจีนตั้งแตยุคประวัติศาสตรสมัยโบราณ
สมัยราชวงศ และสมัยสาธารณรัฐ ในดานสังคม
การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญาความคิด
ความเชื่อศาสนา ผลงานศิลปกรรม และงาน
สรางสรรคแขนงตางๆ สงตัวแทนมานําเสนอหนาชั้น
เรียน ซักถามและอภิปรายรวมกัน
4. ผูสอนเปดวีดีทัศนสารคดี สิ่งมหัศจรรยประเทศจีน
กําแพงเมืองจีนใหนักศึกษาชม อธิบายเชื่อมโยงกับ
สภาพสังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจของ
จีนในสมัยราชวงศฉิน
15

มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

5. ผูสอนยกตัวอยางงานศิลปกรรมสําคัญของจีนตั้งแต
ยุคประวัติศาสตรสมัยโบราณ สมัยราชวงศ และสมัย
สาธารณรัฐ โดยเนนการเชื่อมโยงสังคม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ ปญญาความคิด ความเชื่อศาสนา
ที่สงผลตอการสรางสรรคศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ
6. ผูสอนเปดวีดีทัศนสารคดี สิ่งมหัศจรรยประเทศจีน
พระราชวังตองหามใหนักศึกษาชม จากนั้นอธิบาย
คุณคา ความสําคัญ และเกร็ดเกี่ยวกับพระราชวัง
ตองหาม
7. ใหนักศึกษาแบงกลุมสืบคนสารสนเทศเลือกบุคคล
สําคัญของจีน (เชน ขงจื๊อ เลาจื๊อ ฉินซีฮอ งเต เลาป
เจิ้งเหอ เจงกีสขาน เหมาเจอตง ฯลฯ) ศึกษาประวัติ
ความเปนมาและแนวคิดสําคัญของบุคคลนั้นๆ ที่สงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในจีน สงตัวแทนนําเสนอหนาชั้น
เรียน ซักถามและอภิปรายรวมกัน
8. ผูสอนสรุปขอคิดที่จากการศึกษาสังคมที่มีอารยะ
ตามแบบจีน
9. นักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจําวิชา
10. มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนและวิเคราะห
มรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจีนดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความสนใจเปนรายบุคคล
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO กอรางสรางอาณาจักร – จีน
https://www.youtube.com/watch?v=twMk
5y2BOB
2.2 VDO สารคดี สิ่งมหัศจรรยประเทศจีน กาแพง
เมืองจีน https://www.youtube.com/ watch
?v=PV7N5fU5g5s
2.3 VDO สารคดี สิ่งมหัศจรรยประเทศจีน
พระราชวังตองหาม https://www.youtube.com
/watch?v=VEjQIZCtqrA
3. คําถามทบทวน
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มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
8

สังคมอารยะใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
(สมัยกอนประวัติ
ศาสตร-สมัยอาณา
นิคม

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

1. ผูสอนนําภาพถายสถานที่สําคัญของชาติในกลุม
คณาจารย
ภาคพื้นทวีปและภาคพื้นสมุทรใหนักศึกษาชมและ
ทดสอบความรูเบื้องตน จากนั้นจึงเฉลยคําตอบ ผูสอน
อธิบายความสําคัญของสถานที่นั้นๆ โดยเชื่อมโยงกับ
ประวัตศิ าสตรของแตละชาติในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต
2. ผูสอนอธิบายจุดเริ่มตนของคําวาเอเชียตะวันออก
เฉียงใตและคําวาอาเซียน บรรยายประวัติความเปนมา
แลพัฒนาการสังคมอารยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใตโดยแบงเปน 2 กลุม คือ กลุมภาคพื้นทวีป และ
กลุมภาคพื้นสมุทร ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร
3. ผูสอนใหนักศึกษาแบงกลุมอภิปรายอารยธรรม
อินเดียและอารยธรรมจีนวามีอิทธิพลตอสังคมอารยะ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางไร สงตัวแทนมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน
4. ผูสอนเปดวีดีทัศนโลกเรนลับนครวัดใหนักศึกษาชม
อธิบายบริบทที่สงผลตอการสรางนครวัด
5. ผูสอนอธิบายพัฒนาของสังคมอารยะของรัฐโบราณ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยแบงเปนกลุมภาคพื้น
ทวีปและกลุมภาคพื้นสมุทร สมัยประวัติศาสตร
6. ผูสอนเปดวีดีทัศนการแสดง รามายณะอาเซียน
2559 ใหนักศึกษาฝกสังเกตการแสดงทาทางของ
นักแสดงแตละชาติในอาเซียนวาเหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร
7. ใหผูเรียนแบงกลุมศึกษาศิลปกรรมของชาติตางๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยคัดเลือก เชน จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง
รวมกันวิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางระหวางชาติตางๆ เอเชียตะวันออกเฉียงใตสง
ตัวแทนนําเสนอหนาชั้นเรียน
8. ผูสอนอธิบายพัฒนาของสังคมอารยะของรัฐโบราณ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยแบงเปนกลุมภาคพื้น
ทวีปและกลุมภาคพื้นสมุทร สมัยอาณานิคม
9. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจากการศึกษา
สังคมที่มีอารยะตามแบบอาเซียนตั้งแตสมัย
ประวัติศาสตรและสมัยอาณานิคม
17

มคอ.3 รายวิชาสังคมอารยชน วันที่ 1 มกราคม 2562

จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

9

สังคมอารยะใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
(สังคมอารยะใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
สมัยการกอกําเนิด
ประเทศตางๆ ใน
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต และสมัยการ
รวมตัวเปนประชาคม
อาเซียน)

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

10. ใหผูเรียนแบงกลุมคนควาขอมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและจัดนิทรรศการสังคมที่มีอารยะตาม
แบบภูมิภาคอาเซียน นําเสนอในสัปดาหที่ 13
11. นักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจําวิชา
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO โลกเรนลับ นครวัด https:// www
.youtube.com/watch?v=PZLUjRntXMw
2.2 VDO รามายณะอาเซียน 2559 https://www
.youtube.com/watch?v=jgyL31CtCdU&list=PLy
06THODzLJI3QP0aVNh7Krc1EgtfgOnn
3. คําถามทบทวน
1. ผูสอนเปดวีดีทัศน สารคดี – โฮจิมินห ใหนักศึกษา คณาจารย
ชม อธิบายประวัติความเปนมาและคุณูปการของโฮจิ
มินทจากการปลดปลอยเวียดนามจากการตกเปน
อาณานิคมฝรั่งเศส
2. ผูสอนแบงกลุมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลในหองสมุด
และเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการกําเนิดรัฐชาติ
ไทย พมา เขมร ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร
บรูไน สิงคโปร ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย มานําเสนอ
เพื่อแลกเปลี่ยนความรูหนาชั้นเรียน
3. ผูสอนยกตัวอยางนาคิดคนสําคัญที่สรางสรรคสังคม
อารยะในชาติอาเซียน และบรรยายสรุปสังคมอารยะ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตสมัยการกอกําเนิด
ประเทศตางๆ
4. ผูสอนเปดวีดีทัศน สืบสายใย ผาไทย อาเซียน:
เรียนรูผาทอมือ การทําผาบาติก ชาวอินโดนีเซีย ให
นักศึกษาวิเคราะหความเชื่อมโยงในการทําผาบาติก
ระหวางอินเดีย อินโดนีเซีย และไทย
5. ใหผูเรียนรวมกันอภิปรายความเหมือนและความ
แตกตางทางดานศิลปวัฒนธรรมของชาติตางๆ ใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใตในยุคปจจุบัน
6. ใหผูเรียนรวมกันสรุปขอคิดที่ไดจากการศึกษาสังคม
ที่มีอารยะตามแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
7. นักศึกษาทําคาถามทายบท/แบบฝกหัดประจําวิชา
18
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

10

สังคมอารยะใน
ดินแดนไทย

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO สารคดี โฮจิมินห https://www.you
tube.com/watch?v=k-JNresnGp 0&lis=PLhiNB
zhsENcPOj3s4qowhOu58t_cfN5cS&index=6
2.2 VDO สืบสายใย ผาไทย อาเซียน : เรียนรูผาทอ
มือ การทาผาบาติก ชาวอินโดนีเซีย https://www
.youtube.com/watch?v=qAZdGsof-oo
3. คําถามทบทวน
1. ผูสอนยกตัวอยางกรณีศึกษา เชน พิธีกรรม
คณาจารย
ประเพณี หรือเหตุการณปจจุบันในสังคมไทยให
นักศึกษารวมกันวิเคราะหที่มาที่ไปของเหตุการณ
ดังกลาว (ตัวอยางวีดิทัศนหมูบานชาวนาและพิธีกรรม
ในแตละภูมิภาค) ผูสอนอธิบายเชื่อมโยงสิ่งเหลานั้นกับ
ความเปนสังคมอารยะของไทยในอดีต
2. ผูสอนนําภาพงานศิลปกรรมไทยประเภทตางๆ ที่
สัมพันธกับศิลปะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
เครื่องมือหินยุคกอนประวัติศาสตร เหรียญเงินแบบ
ฟูนัน พระสัตวอวโลกิเตศวรแบบชวา ปราสาทหินแบบ
เขมร พระพุทธรูปแบบพมา อาคารทรงพระยาธาตุ
แบบพมา ฯลฯ มาใหนักศึกษาชม ใหนักศึกษาทดสอบ
ความรูโดยใหตอบคําถามวาศิลปกรรมนั้นๆ คืออะไร
สัมพันธกับชาติใด จากนั้นจึงเฉลย
3. ผูสอนอธิบายพัฒนาการสังคมอารยะในดินแดนไทย
สมัยกอนประวัติศาสตรและการรับอิทธิพลอินเดีย
4. แบงกลุมใหนักศึกษาสืบคนขอมูลอาณาจักรตางๆ
ในดินแดนไทย ไดแก อาณาจักรทวารวดี อาณาจักร
ตามพรลิงค อาณาจักรละโว อโยธยา และสุพรรณภูมิ
อาณาจักรหริภุญชัย –ลานนา อาณาจักรสุโขทัย
อาณาจักรอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร รวมทั้ง
สืบคนผลงานศิลปกรรมเดนๆ มานําเสนอหนาชั้นเรียน
ใหนักศึกษารวมกันสอบถามผลการคนควาของเพื่อน
และอภิปรายแสดงความคิดเห็น
5. ผูสอนยกตัวอยางศิลปกรรมไทย อธิบายที่มาและ
แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน ใหนักศึกษารวมกัน
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

11

ทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูทางดานศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

6

12

เปรียบเทียบสังคม
แบบอารยะในโลก
ตะวันตก ตะวันออก

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

อภิปรายคุณคาและความสําคัญ
6. ผูสอนบรรยายสังคมอารยะในดินแดนไทยสมัยการ
กอกําเนิดรัฐ-ชาติ
7. ผูสอนเปดวีดีทัศน เรื่อง ความหมาย คุณคา และ
ความสวยงามของประชาธิปไตย อภิปรายความเห็น
เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่ไดรับฟง
8. ผูสอนอธิบายความสําคัญของระบอบประชาธิปไตย
กับการสรางสังคมที่เปนอารยะ
9. ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายขอคิดที่ไดจาก
การศึกษาสังคมอารยะในดินแดนไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบันและรวมกันสรุปแนวทางของสังคมไทยที่จะ
กาวไปเปนสังคมอารยะในยุคปจจุบัน
10. ใหนักศึกษาอานบทความสังคมที่เปนอารยะ และ
เขียนแสดงความคิดเห็น
11. ใหนักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจํา
วิชา
12. มอบหมายงานใหนักศึกษาสืบคนศิลปะ พิธีกรรม
หรือวัฒนธรรมในบานเกิดของตนเองดวยเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO หมูบานชาวนาและพิธีกรรมในแตละ
ภูมิภาค
2.2 VDO ความหมาย คุณคา และความสวยงาม
ของประชาธิปไตย https://www.youtube.com
/watch?v=z4C7KZh9zF4
3. คําถามทบทวน
1. ใหผูเรียนจับคูทัศนศึกษาแหลงเรียนรูทางดานศิลปะ คณาจารย
และวัฒนธรรมไทย หรือเขารวมกิจกรรมทางวัฒน
ธรรม เชน พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร, พระ
บรม มหาราชวัง, มิวเซียมสยาม เปนตน
2. ใหนักศึกษาบันทึกเจตคติที่มีตอแหลงเรียนรู
1. ผูสอนคัดเลือกใหนักศึกษามาเลาประสบการณจาก คณาจารย
การไปทัศนศึกษาหรือเขารวมกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรม เนนประเด็นการเรียนรูและขอสังเกตที่ได
20
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
และอารยธรรมไทย

จากการเขารวมทากิจกรรม ผูสอนสรุปจุดประสงคของ
การใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
2. ผูสอนนําภาพถายประตูชัย ฝรั่งเศส กําแพงเมืองจีน
และพุทธคยา อินเดีย ใหนักศึกษาชม ใหนักศึกษา
รวมกันอธิบายความรูที่มีตอภาพเหลานั้น
3. ผูสอนอธิบายความสําคัญของสิ่งนั้นๆ โดยเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตรและพัฒนาการทางสังคมของทั้ง 3
แหง
4. ผูสอนบรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกตางระหวางสังคมอารยะทั้งโลกตะวันตกและ
ตะวันออกในดานสังคม การเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ ปญญาความคิด ความเชื่อศาสนา ผลงาน
ศิลปกรรมหรืองานสรางสรรคแขนงอื่นๆ
5. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันสรุปความเหมือนและ
ความแตกตางของสังคมอารยะในโลกตะวันตกและ
ตะวันออก
6. ผูสอนนําเสนอวีดีทัศนวัฒนธรรมการบูชาพระแมคง
คาในอินเดีย (สารคดี ตามรอยพระพุทธเจา ตอนที่ 01
สูตนกําเนิดแมน้ําคงคา) ใหผูเรียนเปรียบเทียบกับ
ประเพณีที่ประพฤติปฏิบัตใิ นสังคมไทย คัดเลือก
นักศึกษามานําเสนอหนาชั้นเรียน
7. ผูสอนนําเสนอวีดีทัศนอาหารจีนโอชารส วัฒนธรรม
การกิน ใหนักศึกษาเปรียบเทียบกับวัฒนธรรมการกิน
ทีป่ รากฏในสังคมไทย คัดเลือกนักศึกษามานําเสนอ
หนาชั้นเรียน
8. ผูสอนแบงกลุมใหนักศึกษาวิเคราะหความเหมือน
และความตางของงานศิลปะ วัฒนธรรม ศิลปกรรม
หรืองานสรางสรรคแขนงตางๆ ระหวางไทยกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยยกตัวอยางงานศิลปกรรมหรือ
งานสรางสรรคจํานวน 1 ชิ้น (จิตรกรรม
ประติมากรรม สถาปตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง
หรืองานสรางสรรคแขนงอื่นๆ) ที่เปนมรดกรวมกันใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยใชแนวคิดดาน
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปญญา
ความคิด ความเชื่อศาสนามาเปนกรอบในการอธิบาย
9. ใหนักศึกษาทําผังมโนทัศนเปรียบเทียบสังคมอารยะ

ผูสอน
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

13

14

นิทรรศการสังคม
อารยะในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพื่อ
การอยูรวมกันทาง
สังคม

6

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับไทยตั้งแตยุค
กอนประวัติศาสตร ยุคประวัติศาสตร ยุคลาอาณานิคม
และการกําเนิดรัฐ-ชาติ
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. วีดีทัศน
2.1 VDO สารคดี ตามรอยพระพุทธเจา ตอนที่ 01 สู
ตนกาเนิดแมนาคงคาhttps://www.youtube
.com/watch?v=XbXcYo4Ryhk&list=PLyXtWg2d
pmzFWPL1Ah6qdDQkqWpFgCgbU&index=1
2.2 VDO อาหารจีนโอชารส วัฒนธรรมการกิน
https://www.youtube.com/watch?v=McqcQJlekU
1. ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอแนวคิดและเนื้อหา คณาจารย
จากนิทรรศการสังคมอารยะตามแบบภูมิภาคอาเซียน
2. ผูสอนและนักศึกษาซักถาม อภิปราย วิจารณ และ
ประเมินนิทรรศการรวมกัน
3. ใหนักศึกษาบันทึกขอมูลจากการชมนิทรรศการลง
ในแบบบันทึกเจตคติ
สื่อการสอน
1. แบบประเมินนิทรรศการ
1. ผูสอนอธิบายความหมาย ความเปนมาของ
การศึกษาพหุวัฒนธรรม ความสําคัญและประโยชน
ของการศึกษาพหุวัฒนธรรม รวมทั้งความสําคัญของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. ผูสอนอธิบายแนวคิดที่เกี่ยวของกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและพหุวัฒนธรรมใน
ดินแดนไทย ผูสอนอธิบายลัทธิชาติยมในประเทศไทย
และใหนักศึกษาอภิปรายประโยชนและโทษของลัทธิ
ชาตินิยม
3. ผูสอนนําสนทนาความขัดแยงพื้นที่เขาพระวิหาร
และเปดวีดีทัศนเรื่องปราสาทเขาพระวิหาร Prasat
Preah Vihear ใหนักศึกษาสรุปสาระสําคัญและหา
แนวทางแกไขความขัดแยง คัดเลือกนักศึกษามา
นําเสนอหนาชั้นเรียน

คณาจารย
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

15

นําเสนอผลที่ไดจาก
การทําโครงงาน
ศึกษาชุมชนที่มีการ
แกปญหาดวยอารยะ
วิธี และสรุปบทเรียน
รวมกัน

6

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

4. ผูสอนอธิบายกรณีศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม และการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อการอยู
รวมกัน เปดวีดีทัศนชุมชนกุฎีจีนใหนักศึกษาชม ผูสอน
อธิบายประวัติความเปนมาของชุมชน ปญหาและการ
ปรับตัวอยูรวมกันของคนในชุมชนกุฎีจีน ใหนักศึกษา
ซักถามและอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น
5. ผูสอนอธิบายทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 ให
นักศึกษาอภิปรายเชื่อมโยงประโยชนและความสําคัญ
ของการอยูรวมกันทามกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม
6. ผูสอนนําขาว/บทความที่วาดวยปญหาและการ
ปรับตัวอยูรวมกันในสังคมที่มคี วามหลากหลายทาง
วัฒนธรรมใหนักศึกษาอานและสืบคนขอมูลสารสนเทศ
เพื่อนํามาอภิปรายสนับสนุนแนวคิดของตนโดยเขียน
แสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล คัดเลือกนักศึกษา
ออกมานําเสนอความเห็นหนาชั้นเรียน รวมกันหา
หนทางแกไขปญหา
7. นักศึกษาทําคําถามทายบท/แบบฝกหัดประจําวิชา
สื่อการสอน
1. PowerPoint
2. บทความที่วาดวยปญหาและการปรับตัวอยูรวมกัน
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
3. วีดีทัศน
3.1 VDO ปราสาทเขาพระวิหาร Prasat Preah
Vihear https://www.youtube.com/watch
?v=J4RScQvuneE
3.2 VDO ชุมชนกุฎีจีน https://www.you tube
.com/watch?v=ErmHD48UoBA และ https://
www.youtube.com/watch?v=rQUWAChQHm4
4. คําถามทบทวน
1. ใหนักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลที่ไดจากการทํา คณาจารย
โครงงานศึกษาชุมชนที่มีการแกปญหาดวยอารยะวิธี
2. ผูสอนและนักศึกษารวมกันซักถาม วิจารณ และให
ขอเสนอแนะแกกลุมที่นําเสนอผลงาน
3. ผูสอนสรุปเนื้อหาสาระของรายวิชา ใหนักศึกษา
บันทึกเจคติและประเมินผลการเรียนรูของตนเองจาก
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จํานวน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

การเรียนวิชาสังคมอารยชน 15 สัปดาห
4. สงแบบฝกหัด
สือ่ การสอน
1. แบบประเมินผลการทําโครงการ
สอบปลายภาค (Final Examination)
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1. ใบงานสังคมที่มีอารยะในโลกตะวันตก
2. งานเขียนแสดงความคิดเห็นเปนรายบุคคล
2.1 ขาว/บทความที่วาดวยสังคมที่เปนอารยะ
2.2 ขาว/บทความที่วาดวยการปรับตัวอยูรวม
กันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ผลการเรียนรู

6. โครงงานศึกษาชุมชนที่มีการแกปญหาดวย
อารยะวิธี

11, 15

10

เกณฑรูบิคส

12

5

เกณฑรูบิคส

13

10

เกณฑรูบิคส

15

20

2.1:1), 2), 3)
แบบทดสอบ
1.1:1)
เกณฑรูบิคส
2.1:1), 2), 3)
3.1:1), 2), 3), 5)
4.1:4)
5.1:1), 4)
1.1:1), 3), 4)
แบบบันทึก
2.1:1), 2), 3)
เจตคติ
4.1:4)

3. บันทึกเจตคติ
3.1 เจตคติที่มีตอแหลงเรียนรูทางดานสังคม
และวัฒนธรรม/ การรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
3.2 เจคติและประเมินผลการเรียนรูของตนเอง
จากการเรียนวิชาสังคมอารยชน
4. ผังมโนทัศนเปรียบเทียบสังคมอารยะในภูมิภาค 3.1:2)
เอเชียตะวันออกเฉียงใตกับไทย
5.1:1)
5. การจัดนิทรรศการสังคมที่มีอารยะตามแบบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

5
14

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
5
10

วิธีการ
ประเมิน

1.1:1), 3), 4)
2.1:1), 2), 3)
3.1:1), 2), 3), 5)
4.1:3), 4)
5.1:1), 4)
1.1:1), 3), 4)
2.1:1), 2), 3)
3.1:1), 2), 3), 5)
4.1:3), 4)
5.1:1), 4)

สัปดาหที่
ประเมิน
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กิจกรรมที่
7. แบบฝกหัด
8. สอบปลายภาค

ผลการเรียนรู

วิธีการ
ประเมิน

2.1:1), 2), 3)
แบบทดสอบ
3.1:1), 2), 3), 5)
2.1:1), 2), 3)
แบบทดสอบ
3.1:1), 2), 3), 5) ปลายภาค

1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10

16

30

สัปดาหที่
ประเมิน

หมายเหตุ: ใชเกณฑการประเมินผลแบบอิงกลุม
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. (2560). เอกสารประกอบการเรียนวิชาสังคมอารยชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
กาญจนา ละอองศรี (บรรณาธิการแปล). (2559). อินเดียมหัศจรรย. กรุงเทพฯ: โครงการตํารามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. (2543). สังคมพหุเอกานิยม : เอกภาพในความหลากหลาย. กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย.
กําจร สุนพงษศรี. (2551). ประวัติศาสตรศิลปะจีน. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
กําจร สุนพงษศรี. (2554). ศิลปะสมัยใหม. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2558). อารยธรรมตะวันออก. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู วิธีการวัดและ
การประเมินผล และเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ใชแ บบประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการจัด การเรีย นการสอนโดยมี ค ณะกรรมการประเมิ นที่ แ ต งตั้ งโดยคณะ
มนุษยศาสตรละสังคมศาสตรเปนผูออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหขอมูล รวมทั้งสะทอน
กลับสูอาจารยผูรับผิดชอบการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปจจัยตางๆ ไดแก
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชาติในยุโรปและเอเชีย
ความกาวหนาของศาสตรตางๆ เกี่ยวของ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและของชาติ
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
แตงตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ ทบทวน มคอ.5 ตรวจสอบผลการเรียนรู การวัด และการประเมินผลการ
เรียนรู รวมทั้งขอเสนอแนะและขอรองเรียนของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 สรุปการดําเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาสงฝายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5.2 ผูประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารยผูสอนกอนเปดภาคเรียน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
5.3 ผลิตสื่อการสอนเพื่อเปนทรัพยากรรวมในการจัดการเรียนการสอน
5.4 แจกแนวทางการปฏิบัติงานในรายวิชาใหอาจารยผูสอนแตละตอนเรียน
5.5 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูต รทุก 5 ป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทั้งนี้
เพื่ อใหหลั กสูต รมีความทันสมัย และสอดคลองกั บความตองการของผูใชบั ณฑิ ต โดยมี การจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารยผูสอน นักศึกษาปจจุบันผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกา และผูใชบัณฑิต
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