รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
โรงเรียนกฎหมายและการเมือง สาขาวิชารัฐศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 2553218 ชื่อวิชา พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่
Development of Modern Society
1.2 จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร : รัฐศาสตรบัณฑิต
2) ประเภทของรายวิชา : กลุ่มวิชาเลือก
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์อัญชลี รัตนะ (ตอนเรียน A)
1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 / ชั้นปี 3
1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
1.7 สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.8 วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด
2 สิงหาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา
2.1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.1.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
2.1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.2.1 มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
2.1.2.2 มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ
2.1.2.3 มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.1.2.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นได้เป็นอย่างดี
2.1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
2.1.3.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.3.2 ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองที่ดีและมีทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสม
สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงาน
ที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้ องการของสัง คมและประเทศชาติ ภายใต้ สถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบต่ างๆจากแนวคิดและ
ทฤษฎีทางสังคม

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
3.1 คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาแนวคิด การก่อกาเนิด และพัฒนาการของความเป็นสมัยใหม่ ตลอดจนการเปลี่ยนผ่าน
สู่ความเป็นสังคมสมัยใหม่ของโลกตะวันตก บริบททางประวัติศาสตร์ยุโรปในช่วง ศตวรรษที่ 16 - 19
ความสัมพันธ์ระหว่างบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่นาไปสู่การเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
การก่อรูปและพัฒนาการของแนวคิดและสถาบันทางการเมืองที่สาคัญ ได้แก่ ระบบรัฐชาติสมัยใหม่
เสรีนิยม ทุนนิยม และประชาธิปไตย แนวคิดและความคิดทางการเมืองที่สาคัญของนักคิดแห่งยุค ตัว
บทที่สาคัญของนักคิดเหล่านั้น
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A study of concepts, origins and development of modernisation ;
modern western society and European historical context during the 16th – 19th
centuries; relations between political, economic, and social context leading to the
transition era; constructing principles, its development, and significant political
institutions i.e. modern nation-state system, liberalism, capitalism and democracy;
including significant politic principles and ideas in those decades.

3.2 จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชั่วโมงต่อ ให้คาปรึกษา แนะนา สอนเสริมตามความ
ภาคการศึกษา ต้องการของนักศึกษาเป็นรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและแม่นยายิ่งขึ้นโดย
เฉพาะกับกลุ่มของนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่า

การฝึกปฏิบัติ/ การศึกษาด้วย
งานภาคสนาม/
ตนเอง
การฝึกงาน
90 ชัว่ โมงต่อ
ภาคการศึกษา

3.3 จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่
นักศึกษาเป็นรายบุคคล
1) อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งเวลาให้คาปรึกษาผ่านเว็บไซต์ประจารายวิชา หรือผ่าน
Social Network เช่น Facebook
2) อาจารย์จัดเวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ อย่างน้อย
1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
วิธีการสอนและการประเมินผล
ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม
(2) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม

จริยธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีและเนื้อหาสาระสาคัญของ
รายวิชาที่เกี่ยวกับสาขาวิชารัฐศาสตร์
(2) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้าและ

พัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

1. บรรยายเนื้อหาพร้อมทั้งสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในสาระการเรียนรู้ของแต่ละหน่วย
ร่วมไปกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน
2. มอบหมายงานหรือกิจกรรมกลุ่มให้นักศึกษา
ร่วมกันรับผิดชอบและนาเสนองานหน้าชั้น
เรียน

1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตามก าหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่างๆที่ได้หยิบยกมาเป็นกรณีศึกษาใน ตลอดภาค
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
3. การสัง เกตพฤติกรรมที่นัก ศึกษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่
ดี การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน

1. บรรยายเนื้อหารายวิชาและสร้างบรรยากาศ
ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อ
กรณีศึกษาหรือประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. มอบหมายให้ทางานเดี่ยวและงานกลุ่ม โดย
สรุปความคิดรวบยอดด้วยแผนที่ความคิด
(Mind Mapping)พร้อมทั้งนาเสนอและ

1. ทดสอบย่อย
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และ
การนาเสนองาน
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และ

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

10%

ตลอดภาค
การศึกษา
30%
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ เป็นระบบ และมีตรรกะ

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นที่

มีความแตกต่างและหลากหลายได้อย่าง

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

อภิปรายในชั้นเรียน
3. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
มอบหมายงานหรือกิจกรรมให้นักศึกษาออกไป
ค้นคว้าและนาข้อมูลกลับมานาเสนอในชั้นเรียน
โดยเน้นการการบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
4. มอบหมายให้อ่านงานเพิ่มเติม และศึกษา
จากเอกสารประกอบการเรียน รวมถึง
กรณีศึกษา เพื่อคิดฝึกการวิเคราะห์และเชื่อง
โยงศาสตร์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม
5. มอบหมายใบงานหรือแบบฝึกท้ายบทเรียน

ลักษณะรูปเล่มรายงาน โดยพิจารณาความ
สมบูรณ์ของเนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการ
เป็นสาคัญ และความเชื่อมโยงในศาสตร์อื่นๆที่
เกี่ยวข้องได้อย่างชัดเจน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
6. คะแนนสอบกลางภาค สอบปลาย

1.สอนโดยเน้นการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อจัดทากิจกรรมหรือรายงานกลุ่มและวาง
แผนการทางานตามความสนใจของนักศึกษา
2. มอบหมายให้สืบค้นบทความ สรุปเนื้อหา
และวิเคราะห์บทความโดยการแสดงความเห็น
3. การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและ
ร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อสรุปความคิด
รวบยอด

1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความ
สนใจของนักศึกษา
5. การทดสอบกลางภาคและปลายภาค

1. จัดให้มีกิจกรรมกลุ่ม โดยมอบหมายงาน
เพื่อให้เกิดการทางานเป็นทีมด้วยการแบ่งงาน
ในฐานะผู้นาและผู้ตาม รวมทั้งฝึกฝนให้เกิดการ
ทางานด้วยความเสียสละ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

16

ตลอดภาค
การศึกษา
”
15

30%

8 ,16

20%
ตลอดภาค
การศึกษา
5

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้นได้อย่างดี

หมายเหตุ

วิธกี ารสอน

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

ค่าน้าหนักของ
การประเมินผล

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

2. มอบหมายให้อ่านบทความ เกี่ยวกับการ
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อ 3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
ขัดแย้งด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
1. มอบหมายงานเดี่ยว ให้นักศึกษาค้นคว้าใน
ประเด็นที่ตนเองสนใจและการคัดเลือกข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เป็น
ประโยชน์ต่อการใช้งาน
2. มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มทา
โครงการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้น
ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการสื่อสารใน
รูปแบบต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียนเพื่อ
รายงานเนื้อหาสาระที่ได้จากการค้นคว้า

ผลการเรียนรู้ตัวเข้ม = ความรับผิดชอบหลัก

1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้ตัวธรรมดา = ความรับผิดชอบรอง
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สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
(ชม.)
1
-แนะนารายวิชา ข้อตกลงในการเรียน และ
(3 ชม.) การวัดและการประเมินผล
-ห ลั ก ก า ร ทั่ ว ไ ป ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ
ความสาคัญเกี่ยวกับความเป็นสมัยใหม่
- อธิบายความเชื่องโยงและการบูรณาการ
ศาสตร์เข้ากับแขนงวิช าอื่นๆ ที่สาคัญเช่น
ประวัติศาสตร์, กฎหมายระหว่างประเทศ,
สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเมือง และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช้

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint
1. ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา 2. วีดีทัศน์
เกณฑ์การให้คะแนน การวัดและการประเมินผล
แนะนาเอกสาร ตารา website ที่ใช้ประกอบการ
ค้นคว้าเพิ่มเติม
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นคาถาม
ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความหมายของคาว่าสมัยใหม่
และให้นักศึกษาร่วมกันแสดงความเห็น จากนั้น
ผู้สอนสรุปความความหมายของคาว่าสมัยใหม่
2. ผู้สอนตั้งคาถามให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายความ
ความสาคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านของยุคสมัย
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปราย ส่งตัวแทนมานาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
3. มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดทารายงาน
เพื่อศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเนื้อหา
“อิทธิพลและผลกระทบจากการพัฒนาการของ
สังคมสมัยใหม่” โดยเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆที่
เกี่ยวข้อง

การวัดและประเมินผล
(สัดส่วนการประเมิน)

ผู้สอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
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2
ยุคสมัยในประวัติศาสตร์: ความนาก่อน
(3 ชม.) สังคมสมัยใหม่
- ยุคโบราณหรือยุคคลาสสิก (Ancient
age/Classical age)
1. บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้า
2. บริเวณริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย ยุคสมัยในประวัติศาสตร์ โดยเน้น
ที่ ยุคโบราณหรือยุคคลาสสิก
2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “ประชาธิปไตยในยุคกรีก
โบราณ (Democracy in Greece)”
กิจกรรม/ใบงาน :
1. ให้นักศึกษาจับคู่และร่วมกันอธิบายหลักหรือ
แนวทางในการแบ่งยุคสมัยในประวัติศาสตร์มาพอ
สังเขป
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงอิทธิพลของกรีกและโรมันที่
ส่งผลต่อสังคมสมัยใหม่และให้นักศึกษาร่วมกันแสดง
ความเห็น
3. มอบหมายให้นักศึกษาทุกคนทาแบบฝึกท้ายบท

1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
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เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
3
การกาเนิดและพัฒนาการของ
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) สังคมยุคกลาง
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสังคม
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
- กาเนิดสังคมศักดินาและระบบฟิวดัล
ศักดินาและระบบฟิวดัล โดยเปิดสื่อวีดีทัศน์
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
- โครงสร้างและสถาบันทางสังคมในยุค
“ระบอบศักดินาในยุโรปยุคกลาง (Medieval
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
ศักดินา
Europe Feudalism)” ประกอบการบรรยาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
- สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ โครงสร้าง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ในยุคศักดินา
และสถาบันที่สาคัญทางสังคมในยุคกลาง
ประเด็ นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
- สถาบันทางศาสนาที่สาคัญในสังคมยุค
3. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับสภาพทาง
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กลาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคศักดินา
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
- ความคิดทางการเมืองยุคกลาง
4. ผู้สอนอธิบายสถาบันทางศาสนาที่สาคัญ รวมถึง
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ความคิดทางการเมืองในสังคมยุคกลาง และเปิดสื่อ
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
วีดีทัศน์ “ศาสนาในยุโรปยุคกลาง (Medieval
2. ด้านความรู้ (30%)
Europe Religion In Medieval Europe)”
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
กิจกรรม/ใบงาน :
นาเสนองาน
1. แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาระดมความคิดเห็นและทา
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
mind mapping ในประเด็นแนวคิดว่าด้วยสภาพ
Mapping)
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคศักดินาและ
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
ส่งตัวแทนออกมานาเสนอ
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
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3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทค นิ ค วิ ธี ก ารน าเสนอและเลื อ กใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4
การสิ้นสุดของสังคมยุคกลาง
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) - ปัจจัยที่นาไปสู่การสิ้นสุดของสังคมยุค
1.ผู้สอนบรรยาย ในประเด็น “ปัจจัยที่นาไปสู่การ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
กลาง
สิ้นสุดของสังคมยุคกลาง”
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
1. การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจเงินตราและ 2.ผู้สอนตั้งคาถามถึงปัจจัยที่กาหนดอานาจแห่งชาติ ประกอบการ
ที่มอบหมาย
การขยายตัวของการค้าทางไกล
ในแต่ละข้อ โดยให้นักศึกษาค้นคว้า และนาเสนอใน เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
2. การกาเนิดของแท่นพิมพ์
ชั้นเรียน
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
3. การปฎิรูปศาสนา
3. ผู้สอนเปิดสื่อ วีดีทัศน์ “การปฏิรูปศาสนาคริสต์”
ประเด็ น ต่ า งๆที่ ไ ด้ ห ยิ บ ยกมาเป็ น กรณี ศึ ก ษา
4. ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
กิจกรรม/ใบงาน :
ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
ธรรมชาติและเทคโนโลยี
1. การตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
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วิชาการเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของชุมชนเมือง (Cities)
ซึ่งส่งผลต่อสังคมยุคกลางตอนปลายและในยุคสมัย
ถัดไป
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 1 (เนื้อหาใน
สัปดาห์ที่ 2-3)
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

5
การเริ่มต้นสู่สังคมสมัยใหม่
(3 ชม.) - ยุคฟืน้ ฟูศิลปวิทยาการหรือยุคสมัยใหม่
ตอนต้น
- ลักษณะของสังคมสมัยใหม่
1. การให้คุณค่าต่อมนุษยนิยมและ

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1.ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “สถาปัตยกรรมยุค
เรอเนสซองซ์ ( Renaissance Architecture)”
พร้อมทั้งอธิบายแนวคิดการก่อสร้างงาน

ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
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วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2. การก่อตัวของโครงสร้าง
การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

6
ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่
(3 ชม.) - ลัทธิพาณิชย์นิยม
- ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
- แนวคิดเศรษฐกิจและสังคมของ
อดัม สมิธ

สถาปัตยกรรมในยุคกลาง
3.เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณค่าต่อมนุษยนิยมและ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
2.ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเปลี่ยนแปลงของภูมิ
รัฐศาสตร์ในบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
หลังยุคสงครามเย็น

นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2. ด้านความรู้ (30%)
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. แบ่ง กลุ่ม(3-4 คน) และให้นักศึกษาระดมความ
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
คิดเห็นในประเด็น “วิวัฒนาการและความหมายของ
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์”
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
2. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้ส อนบรรยายที่มาของการเกิดระบบเศรษฐกิจ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
สมั ย ใหม่ ซึ่ ง ก าเนิ ด ขึ้ น ในศตวรรษที่ 16 จนถึ ง 3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ศตวรรษที่ 20
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
2. ผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ “ปลดแอกคนย่าคน
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
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- การปฏิวัติเกษตรกรรม
- การปฏิวัติอุตสาหกรรม
- ผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
-ลัทธิสังคมนิยม

(12 Years a Slave)”
3. ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น
“กรณีศึกษา : ระบบทาสกับการปฏิวัติเกษตรกรรม
และการการปฏิวัติอุตสาหกรรม”
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาและตั้งคาถามให้นักศึกษาได้
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาร่วมกันตอบคาถามเพื่อแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิชาการภายหลังการดูสื่อวีดีทัศน์
2. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนระดมความคิดเห็น โดยยกเป็น
กรณีศึกษา พร้อมทั้งส่งตัวแทนออกไปนาเสนอหน้า
ชั้นเรียน
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
3. ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind
Mapping)
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
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การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
7
ระบบการเมืองการปกครองสมัยใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) - แนวคิดเสรีนิยม
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับระบบ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเมืองการปกครองสมัยใหม่
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
- ฐานความคิดของนักปรัชญาในยุค
2. ผู้สอนอธิบายตัวบทที่สาคัญของนักคิดนักปรัชญา ประกอบการ
ที่มอบหมาย
สมัยใหม่
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
1. แนวคิดอานาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์ ยุคสมัยใหม่ การก่อรูปของกระแสความคิดในยุคแห่ง เรียน
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
(มาเคียเวลลี่, ฌอง โบแดง, โทมัส ฮอบส์) ภูมิปัญญา (Enlightenment)
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
2. แนวคิดอานาจสูงสุดเป็นของปวงชน กิจกรรม/ใบงาน :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
(จอห์ น ล็ อ ค, ฌอง ฌาค รุ ส โซ, และ 1. การตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการ
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
อิมมานูเอล คานท์)
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 2 (เนื้อหาตั้งแต่
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
- การก่อรูปทางความคิดในยุคแห่ง
สัปดาห์ที่ 4-7)
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
ภูมิปัญญา
3. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
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2. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
8
ความเป็นรัฐชาติและแนวคิดชาตินิยม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
(3 ชม.) - ความเป็นรัฐชาติ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องความเป็นรัฐ 2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน )
1. มิติทางด้านวัฒนธรรมของความเป็น ชาติและแนวคิดชาตินิยม
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
รัฐชาติ
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญของความเป็น
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
2. มิติทางเศรษฐกิจการเมืองของรัฐชาติ รัฐชาติ
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
3. มิติทางอุดมการณ์ของรัฐชาติ
3. ผู้สอนบรรยายความแตกต่างการก่อตัวของ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
- แนวคิดชาตินิยม
อุดมการณ์ประชาธิปไตยระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศส
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิ บ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
- อุดมการณ์ประชาธิปไตย (Democracy) กิจกรรม/ใบงาน :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. ประเทศอังกฤษ แม่บทของประเทศ 1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็นและ
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ประชาธิปไตย
อภิปรายในเชิงวิชาการเกี่ยวกับเหตุการณ์ปฏิวัติใน
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2. การปฏิวัติฝรั่งเศส
ฝรั่งเศสและคุโณปการที่มีต่อโลกสมัยใหม่
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
2.นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
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รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
5. การทดสอบกลางภาค
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
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9
ประเทศมหาอานาจยุโรปกับแนวคิด
(3 ชม.) จักรวรรดินิยม
- ลัทธิจักรวรรดินิยม
1. ความหมาย ความเป็นมาของลัทธิ
จักรวรรดินิยมยุคแรก
2. ความเป็นมาของลัทธิจักรวรรดินิยม
ยุคใหม่

2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
แรงผลักดันให้เกิดความพยายามในการต่อเรือเดิน
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
สมุทรเพื่อออกสารวจเส้นทางใหม่ ๆและการค้นพบ ประกอบการ
ที่มอบหมาย
ดินแดนอื่น จนนาไปสู่การแข่งขันเพื่อแย่งชิงความ
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
เป็นมหาอานาจ โดยการสารวจทางทะเลและขยาย
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
อิทธิพลเข้าไปยังดินแดนอื่น (ตั้งแต่ค.ศ. 15)
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงหลักในการบริหารเศรษฐกิจ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วง ค.ศ. 16
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
3. ผู้สอนอธิบายความแตกต่างระหว่างลัทธิจักรวรรดิ
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
นิยมยุคแรกและลัทธิจักรวรรดินิยมยุคใหม่
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
กิจกรรม/ใบงาน :
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่ออภิปรายรูปแบบการเข้า
โครงงานร่วมกัน
ครอบครองดินแดนของชาติยุโรปในแต่ละประเทศว่า
2. ด้านความรู้ (30%)
มีความแตกต่างกันอย่างไร
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
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10 ประเทศมหาอานาจยุโรปกับแนวคิด
(3 ชม.) อาณานิคม
- ลัทธิอาณานิคม
- ผลกระทบจากการตกเป็นอาณานิคม
(ทวีปอเมริกา, ทวีปแอฟริกา, ทวีปเอเชีย)
- การปลดแอกจากอาณานิคม

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยาย ลักษณะของการเข้ายึดครองและ
ทาการครอบงาประเทศที่ด้อยพัฒนากว่าของ
ประเทศตะวันตก
2. ผู้สอนผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ ผลกระทบที่ตกค้าง
จากการเป็นอาณานิคม

3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อขัดแย้ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เ ห็ น ต่ อ
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายเพื่อนาเสนอหน้าชั้น
เรียน
2. รับชมวิดิทัศน์
3. นักศึกษาทาใบงานว่าด้วยประเด็นภูมิรัฐศาสตร์
กับเศรษฐกิจโลก

ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
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11 มหาสงครามโลกครั้งที่ 1
(3 ชม.) - อิทธิพลจากแนวคิดสมัยใหม่
1. แนวคิดเสรีนิยมและลัทธิชาตินิยมกับ
การรวมชาติ (อิตาลีและเยอรมัน)
2. แนวคิดจักรวรรดินิยม
(การปฏิวัติทางการทหารและการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม)

ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยายอิทธิพลจากแนวคิดสมัยใหม่กับต่อ 2. วีดีทศั น์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเกิดสงครามโลกครั้งที่ 1
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสัมพันธ์ของระบบ
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองต่อการก้าวเข้าสู่ภาวะ เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
สงคราม
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณี ศึก ษาใน
กิจกรรม/ใบงาน :
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. นักศึกษาจับกลุ่มอภิปรายเพื่อนาเสนอหน้าชั้น
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
เรียน
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
2.นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
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นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสัง เกตการเข้าร่วมกิจ กรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการปรับตัว
เพื่ออยู่ร่วมกันในสัง คมและการแก้ไขข้อขัดแย้ ง
ด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์
5. ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การ
สื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
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12 ผลกระทบจากการเกิดมหาสงคราม
(3 ชม.) สงครามโลกครั้งที่ 1
- มิติด้านสังคม
- มิติด้านเศรษฐกิจ
- มิติด้านการเมือง
แนวทางในการสร้างสันติภาพโลก

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายผลกระทบจากการเกิดสงคราม
2. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความสาคัญของกฎหมาย
ระหว่างประเทศในการธารงรักษาความมั่นคงใน
บริบทของโลกหลายขั้ว (Multipolar world)
กิจกรรม/ใบงาน :
1. การตอบคาถามเพื่อแสดงความคิดเห็นเชิง
วิชาการ
2. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 3
(เนื้อหาตัง้ แต่สัปดาห์ที่ 8-11)
3. มอบหมายให้นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

1. PowerPoint
2. วีดีทัศน์
3. เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
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13 สงครามโลกครั้งที่สอง
(3 ชม.) - แนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง
- สาเหตุของการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
- ผลกระทบที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2
- จุดสิ้นสุดของสงคราม
แนวทางในการสร้างสันติภาพโลก

2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
1. ผู้สอนบรรยาย ในประเด็นเกี่ยวข้องกับ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดและอุดมการณ์ทาง
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
การเมืองกับการเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
2. ผู้สอนผู้สอนเปิดสื่อวีดีทัศน์ สงครามโลกครั้งที่ 2 เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
3. ผู้สอนตั้งคาถามถึงความเหมือน/ความต่างของ
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
สงครามโลกครัง้ ที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/ใบงาน :
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
1. นักศึกษาอภิปรายประเด็นปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
ทางเชื้อชาติอันเกิดจากความเชื่อเรื่องเชื้อสาย
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
บริสุทธิ์ เข้มแข็งและดีที่สุด (The Best)
2. ด้านความรู้ (30%)
2.นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
5. คะแนนใบงานและแบบฝึกท้ายบทเรียน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
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14 การสิ้นสุดของสังคมสมัยใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน :
(3 ชม.) ความก้าวหน้าที่มนุษย์ได้พัฒนาขึ้นนาไปสู่ 1. การอภิปรายปัจจัยที่ทาให้เกิดภาวะสงครามและ
การแก่งแย่งแข่งขัน แย่งชิงและสงคราม
หาคาตอบว่า การสิ้นสุดของยุคสมัยใหม่ได้ดาเนิน
มาถึงแล้วจริงหรือไม่

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขี ย นแสดงความเห็ น เกี่ย วกับ การ
ปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทค นิ ค วิ ธี ก ารน าเสนอและเลื อ กใช้ สื่ อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. วีดีทัศน์
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
3. เอกสาร
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
ประกอบการ
ที่มอบหมาย
เรียน
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
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กิจกรรม/ใบงาน :
1. ใบงานกิจกรรมอภิปราย
2. นักศึกษาทาแบบฝึกท้ายบท

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
4. ประเมินจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากการทา
โครงงานร่วมกัน
2. ด้านความรู้ (30%)
2. การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม กรณีศึกษา และการ
นาเสนองาน
4. รายงานการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และลักษณะ
รูปเล่มรายงาน โดยพิจารณาความสมบูรณ์ของ
เนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการเป็นสาคัญ และ
ความเชื่อมโยงในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่าง
ชัดเจน
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
3. ความคิดรวบยอดในการนาเสนอ
4. ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความ
สนใจของนักศึกษา
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
1. แบบสังเกตพฤติกรรมการนาเสนอผลงานของ
กลุ่มและการทางานเป็นทีม รวมถึงสังเกตความ
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15 สรุปเนื้อหา
(3 ชม.) - ความแตกต่างระหว่างสังคมสมัยใหม่กับ
สังคมสมัยเก่า
- คุโณปการของสังคมสมัยใหม่ที่มีต่อสังคม
ปัจจุบัน
- มองเชิงทฤษฎีว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมสมัยใหม่

กิจกรรมการเรียนการสอน :
1. ผู้สอนบรรยายสรุป
2. การตอบข้อซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกันในชั้นเรียน
กิจกรรม/ใบงาน :
1. นักศึกษาทา ทดสอบย่อยครั้งที่ 4
(เนื้อหาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 12-14)

ทุ่มเท ความเสียสละในการทางาน
2. แบบสังเกตการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม รวมถึง
การแสดงความคิดเห็น ซักถามแลกเปลี่ยนข้อมูล
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
1. รายงานที่นาเสนอ และพฤติกรรมการทางาน
เป็นทีม
2. ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
(สมุดบันทึกรายวิชา)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
1. PowerPoint 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (10%)
อาจารย์อัญชลี รัตนะ
2. เอกสาร
1. ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาใน
ประกอบการ
การเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดระยะเวลา
เรียน
ที่มอบหมาย
2. การประเมิ น จากแบบบั น ทึ ก เจตคติ ข อง
นั ก ศึ ก ษาในการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ
ประเด็นต่ างๆที่ได้ หยิบ ยกมาเป็ นกรณีศึก ษาใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
3. การสั ง เกตพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาแสดงออก
ระหว่างเรียน โดยเน้นความเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี
การหาแนวทางไก้ไขในกรณีเกิดข้อขัดแย้งขึ้น
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2. ด้านความรู้ (30%)
1. ทดสอบย่อย
3. ด้านทักษะทางปัญญา (30%)
1. ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนการสอน
2. สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและ
การใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (20%)
3. การเขียนแสดงความเห็นเกีย่ วกับการ
ปรับตัวเพื่ออยู่รว่ มกันในสังคมและการแก้ไขข้อ
ขัดแย้งด้วยวิธกี ารทีส่ ร้างสรรค์
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(10%)
3. เทคนิควิธีการนาเสนอและเลือกใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
16
(3 ชม.)

สอบปลายภาค
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5.2 การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- จิตพิสัย
10%
- กิจกรรมในห้องเรียน/โครงงาน
20%
- ทดสอบย่อย/ใบงาน
20%
- สอบกลางภาค
20%
- สอบปลายภาค
30%
2) การประเมินผล : ใช้ระบบ  อิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ระดับคะแนน (คะแนน)
90-100
85-89
75-84
70-74
60-69
55-59
50-54
0-50

ระดับผลการเรียน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
6.1 เอกสารและตาราหลัก
อัญชลี รัตนะ. พัฒนาการของสังคมสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการสื่อและ
สิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซท์.

6.2 เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กุลลดา เกษบุญชู-มี๊ด. (2552). วิวัฒนาการรัฐอังกฤษฝรั่งเศสในกระแสเศรษฐกิจโลกจาก
ระบบฟิวดัลถึงการปฏิวัติ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน.
ธนู แก้วโอภาส. (2544). ประวัติศาสตร์ยุโรป. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สุขภาพใจ.
ธเนศ วงศ์ยานนาวา. (2552). แนวคิดทางการเมืองและสังคมของตะวันตก ๒ ใน ประมวล
สาระชุดวิชาแนวคิดทางการเมืองและสังคม. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช.
นันทนา กปิลกาญจน์. (2546). ประวัติศาสตร์และอารยธรรมโลกสมัยใหม่. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
ปรีชา ศรีวาลัย. (2542). ประวัติศาสตร์สากล สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่และลาดับ
เหตุการณ์หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
แมคนีล, เจ. อาร์. และ แมคนีล, ดับเบิลยู. เอช. (2552). ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ
แปลจาก The Human Web โดย คุณากร วาณิขย์วิฬุห์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน.
อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2550). เรื่องน่ารู้ในยุโรปยุคกลาง. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์.
_______. (2554). ยุโรปสมัยใหม่ ค.ศ. 1492-1815. กรุงเทพฯ: ศักดิโสภาการพิมพ์.
อัธยา โกมลกาญจน. (2557). อารยธรรมตะวันตก (Western Civilization). กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคาแหง.

6.3 เอกสารและข้อมูลแนะนา
ซีมอน เฟาท์ และคณะ. (2558). เศรษฐศาสตร์กับสังคมประชาธิปไตย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ
ฟรีดริค เอแบรท์.
ดาณุกา ไชยพรธรรม. (2550). การเมืองการปกครอง (ฉบับชาวบ้าน): POLITICS. กรุงเทพฯ:
มายิกสานักพิมพ์.
Mcneil, William. (1986). History of Western Civilization: A Handbook.
Chicago and London: The University of Chicago Press.
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1) การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) นักศึกษาประเมินตนเองในผลการเรียนรู้แต่ละด้าน

7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ใช้แบบประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
2) ใช้แบบประเมินตนเองสาหรับนักศึกษา
3) สอดคล้องกับ 7.1

7.3 การปรับปรุงการสอน
นาผลการประเมินที่ได้จากข้อที่ 7.1 และ 7.2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยนาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
การทวนสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรม คะแนนการสอบ การ
ปฏิบัติและการนาเสนอผลงาน
ผลการเรียนรู้
วิธีการประเมิน
การสังเกต
การสอบ
การปฏิบัติ/การ
พฤติกรรม
นาเสนอผลงาน
คุณธรรม จริยธรรม
ควรสอดคล้องกับ

หมวด 4 ข้อ 4.1
ความรู้



ทักษะทางปัญญา


ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข


การสื่อสาร และการใช้ไอที

7.5 การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) อาจารย์ผู้สอนดาเนินการทวนสอบด้วยตนเอง ด้วยการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตามวิธีการ ข้อ 7.4
2) กรณีที่ผลการเรียนรู้นักศึกษายังไม่ได้ประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอนจะให้
โอกาสนักศึกษาปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็นเป็นรายกรณี
30

