
 

 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 

     ชื่อรายวิชาภาษาไทย    2500116     สังคมอารยชน       
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  2500116     Civilized People Societies  

 
2. จ านวนหน่วยกิต 

     หน่วยกิต 4(2-4-6) 
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
     4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
    ผศ.อัญชลี รัตนะ   
    ผศ.ดร.อุทัย สติมั่น 
       4.2 อาจารย์ผู้สอน 
   ผศ.อัญชลี รัตนะ 
   
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2565 
 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
     ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียน 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

    วันที่ 14 ธันวาคม 2565 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียน 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 

1.1.1 มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับอารยธรรมส าคัญของโลกผ่านงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ  
1.1.2 เข้าใจบริบทของสังคม ระบบการเมือง การปกครองแห่งรัฐซึ่งส่งผลต่อการสร้างสรรค์อารยธรรม 
1.1.3 เข้าใจความเป็นมาของอารยธรรมไทย  
1.1.4 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
1.1.5 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล 
1.1.6 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
1.2.1 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในการท างาน

และการสื่อสาร 
1.2.2 สามารถใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
1.3.1 มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
1.3.2 มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักกระบวนการแก้ไข

ปัญหาอย่างสันติวิธี 
1.3.3 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ตระหนักและ

เข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และสามารถปรับตัวใน
สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็นต่อการสร้างพ้ืนฐานการเป็นมนุษย์ที่ดีและสมบูรณ์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะในด้านปัญญาและความรู้ที่ได้จากการศึกษาอารยธรรมส าคัญของโลกผ่านงานศิ ลปกรรม 
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบ สังเคราะห์ เชื่อมโยงและต่อยอดความรู้จากอารยธรรมที่หลากหลายมาสู่อารยธรรม
ไทย ให้ผู้เรียนมีความรู้และโลกทัศน์กว้างไกลในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน เข้าใจถึงข้อจ ากัดและความแตกต่าง
ในการสร้างสรรค์อารยธรรม และสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
  ความหมาย ความส าคัญ ความรู้และข้อคิดจากการศึกษาอารยธรรมโลก อารยธรรมตะวันตก อารยธรรม
ตะวันออก  และอารยธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกับอารยธรรม
ไทย พัฒนาการทางสังคมแบบอารยชนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสัมพันธ์กับระบบการเมือง การปกครอง กฎหมาย และ
รูปแบบของรัฐตลอดจนระบบเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ผ่านผลงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน  
 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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
 

สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง ไม่มี 60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

  อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตามความต้องการ
ของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1. คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมก ากับความรู้ ตั้งมั่นอยู่ในหลักคุณธรรม และปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคม มีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีส านึกต่อสังคมส่วนรวมซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญใน
การเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยมีคุณลักษณะส าคัญ ดังนี้    

1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน มี
ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมา
คารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย  

            1.1.3 มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ มีส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมเอ้ืออาทร ใส่ใจเพื่อนและผู้อื่นให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ  

            1.1.4 มีความภูมิใจในความเป็นไทย 
1.2 วิธีสอน  

1.2.1 มอบหมายให้ท าโครงงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะและความ
รับผิดชอบ 

1.2.2 ผู้สอนเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี  
1.2.3 สอนโดยยกตัวอย่างศิลปกรรมไทย อธิบายที่มาและแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ให้

นักศึกษาร่วมกันอภิปรายคุณค่าและความส าคัญ 
1.2.4 น านักศึกษาทัศนศึกษาแหล่งศิลปกรรมไทย 

1.3 วิธีการประเมินผล 
1.3.1 ประเมินความรับผิดชอบในการท าโครงงานร่วมกัน 
1.3.2 ประเมินการเข้าเรียนและส่งงานตามก าหนดเวลา 
1.3.3 การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหว่างเรียน 
1.3.4 การสังเกตพฤติกรรมการร่วมอภิปรายคุณค่าและความส าคัญของศิลปกรรมไทย 
1.3.5 แบบบันทึกเจตคต ิ(สมุดบันทึกรายวิชา) ที่มีต่อแหล่งศิลปกรรม 

2. ด้านความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

     ความรู้ที่ผู้เรียนพึงได้รับจากการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบด้วยความรู้พื้นฐานที่จะท าให้เข้าใจ
ถึงธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม มีความรอบรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งสามารถน า
ความรู้ไปใช้เพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และด ารงตนอยู่ในสังคมได้ โดยเนื้อหาความรู้พหุศาสตร์ที่
นักศึกษาได้เรียนรู้ครอบคลุมในเนื้อหาส าคัญ ดังนี้ 
 

2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
2.1.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล  
2.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ     
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2.2 วิธีสอน  
2.2.1 บรรยายประกอบสื่อวีดีทัศน์ 
2.2.2 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยมอบหมายงานหรือกิจกรรม/โครงการให้นักศึกษา  

ค้นคว้าและน าเสนอ 
2.2.3 การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด

ด้วยแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
2.2.4 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่ตนเองสนใจและเรียนรู้ด้วยตนเองจากการ

สืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 ให้นักศึกษาท าค าถามท้ายบท 
2.3.2 ความสมบูรณ์ของเนื้อหารายงานกิจกรรม/โครงการ 
2.3.3 ความถูกต้องของแผนที่ความคิด (Mind Mapping) 
2.3.4 ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา) 
2.3.5 การทดสอบปลายภาค 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญา ใฝ่เรียนรู้ มีวิจารณญาณมีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็น
ผล สามารถคิดวิเคราะห์แยกแยะ และสังเคราะห์แนวคิดที่เป็นประโยชน์เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตได้ คุณลักษณะที่
ครอบคลุมทักษะทางปัญญา ได้แก่ 

3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวมและเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล  
3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  
3.1.5 มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21  

    3.2 วิธีสอน  
3.2.1 วิธีสอนแบบเน้นการสืบค้น การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าโครงการและวางแผนการท างานตาม

ความสนใจของนักศึกษา 
3.2.2 มอบหมายให้สืบค้นบทความ สรุปเนื้อหาและวิเคราะห์บทความโดยการแสดงความเห็น 
3.2.3 การจัดกิจกรรมอภิปรายกลุ่มย่อยและร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบเพ่ือสรุปความคิดรวบยอด 
3.2.4 ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดนิทรรศการสรุปความรู้ที่ได้จากการสืบค้นข้อมูล 
3.2.5 การศึกษาดูงานนอกสถานที่     

   3.3 วิธีการประเมินผล 
3.3.1 ถาม - ตอบระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3.3.2 ประเมินจากรายงานหรือโครงงานตามความสนใจของนักศึกษา 
3.3.3 สังเกตพฤติกรรมการแสดงความคิดเห็นและการใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ 
3.3.4 ความคิดรวบยอดในการน าเสนอเนื้อหาบอร์ดนิทรรศการ 
3.3.5 การทดสอบปลายภาค 
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบเป็นความสามารถในการแสดงบทบาทของตนเอง
อย่างเหมาะสม เพ่ืออยู่ร่วมในสังคม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และมีความสุข โดยครอบคลุมความรู้
และทักษะต่อไปนี้ 

4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคมได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การเรียงล าดับความส าคัญ
ของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี  

4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้าง สรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม และ
สามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม  

4.2 วิธีการสอน  
4.2.1 มอบหมายให้ท างานเป็นทีมและใช้กระบวนการกลุ่มด้วยการแบ่งงานในฐานะผู้น าและผู้ตาม 

รวมทั้งฝึกท างานด้วยความเสียสละ 
4.2.2 มอบหมายให้อ่านบทความการปรับตัวอยู่ร่วมกันของสังคมพหุวัฒนธรรมและเขียนแสดง

ความเห็น 
4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมินผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม สังเกตพฤติกรรมการเสียสละในการท างาน 
4.3.2 การเขียนแสดงความเห็นเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3.2 การสัมภาษณ์แนวคิดท่ีมีต่อการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรมเป็นรายบุคล 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
     ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการใช้ความรู้

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์เชิงเหตุผลเพ่ือการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางแก้ปัญหา รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าถึงข้อมูลความรู้ อีกทั้งความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
คุณลักษณะดังนี้ 

5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร  

5.2 วิธีการสอน  
5.2.1 มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าในประเด็นที่ตนเองสนใจและการคัดเลือกข้อมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน 
5.2.2 มอบหมายงานให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มท าโครงการและจัดนิทรรศการ รวมทั้งสรุปความรู้ที่ได้จาก

การสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ทั้งการพูดและการเขียนเพ่ือรายงานเนื้อหา
สาระที่ได้จากการค้นคว้า 
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5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 ผลการค้นคว้าข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ (สมุดบันทึกรายวิชา) 
5.3.2 บอร์ดนิทรรศการที่มีการเลือกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม 
5.3.3 การน าเสนอเนื้อหาสาระผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ  
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 
 

-แนะน าเนื้อหา
รายวิชา ข้อตกลง
เบื้องต้น กิจกรรม
การเรียนการสอน 
การวัดและการ
ประเมินผล 
-แนวคิดเก่ียวกับ
สังคมอารยชน 
-ความหมายของค า
ว่าอารยะ  
-มนุษย์กับสังคม 
-ความหมายและ
ความส าคัญของ
สังคมท่ีเป็นอารยะ 
-องค์ประกอบใน
การศึกษาสังคมที่มี
อารยะ 
-ประโยชน์ในการ 
ศึกษาสังคมที่มี
อารยะ 
-ความสัมพันธ์
ระหว่างอารยธรรม
และวัฒนธรรม  

6 -ผู้สอนอธิบายเนื้อหาและรายละเอียดของรายวิชา 
เกณฑ์การให้คะแนน การวัดและการประเมินผล 
แนะน าเอกสาร ต ารา website ที่ใช้ประกอบการ
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
-ผู้สอนตั้งค าถามถึงความหมายของค าว่าอารยะ ให้
นักศึกษาร่วมกันแสดงความเห็น ผู้สอนสรุปความ 
หมายของค าว่าอารยะ   
-ผู้สอนตั้งค าถามเก่ียวกับสังคมที่เป็นอารยะว่าเป็น
อย่างไร และสังคมที่ไม่เป็นอารยะ เป็นอย่างไร 
แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาอภิปราย ส่งตัวแทนมาน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน ผู้สอนอธิบายกรอบและแนวคิดเก่ียวกับ
สังคมที่เป็นอารยะ (สังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ปัญญาความคิด และศิลปะ) 
-ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์การแก้ไขปัญหาขยะเมืองปัว 
จังหวัดขอนแก่น (VDO การแก้ปัญหาสังคมหรือความ
ขัดแย้งที่แสดงให้เห็นถึงความจ าเป็นของมนุษย์ที่ต้อง
อยู่ร่วมกัน เมื่อเกิดปัญหาจึงต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา)
ด้วยการร่วมมือกันของคนในสังคม ตั้งค าถามให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปรายความจ าเป็นในการอยู่ร่วมกัน
ของมนุษย์ อธิบายธรรมชาติของมนุษย์กับสังคม 
อธิบายกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วม  
-ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์อารยธรรมกรีก-โรมันให้นักศึกษา
ชม ยกตัวอย่างมรดกของกรีก-โรมันที่มีอิทธิพลกับโลก
ตะวันตก แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสืบค้นและร่วมกัน
อภิปรายมรดกของอารยธรรมกรีก-โรมันที่ตกทอดมา
จนถึงยุคปัจจุบัน ส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
และซักถามประเด็นต่างๆ ร่วมกัน 
-ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์ถ้ าตุนหวงให้นักศึกษาชม ตั้งค าถาม
ถึงเส้นทางสายไหมและเครือข่ายการค้า ผู้สอนอธิบาย
ให้เห็นความส าคัญของสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจและปัญญาความคิดในสมัยราชวงศ์ถังที่
ส่งผลต่อการสร้างงานศิลปะในถ้ าตุนหวง  
-ผู้สอนสรุปประเด็นจากการชมวีดีทัศน์ทั้ง 2 เรื่อง ใน

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

ด้านความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบของสังคมที่
เรียกว่าอารยะ  
-ผู้สอนอธิบายประโยชน์ในการศึกษาสังคมที่มีอารยะ 
-ผู้สอนตั้งค าถามถึงความหมายของค าว่าวัฒนธรรมกับ
อารยธรรมว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ให้ช่วยกัน
ยกตัวอย่างให้เห็นความแตกต่าง คัดเลือกนักศึกษามา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนสรุปเนื้อหาความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมกับวัฒนธรรม  
-มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มจัดท าโครงงานศึกษา
ชุมชนที่มกีารแก้ปัญหาด้วยอารยะวิธี น าเสนอสัปดาห์
ที่ 15  
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

2 
 

-สังคมอารยะในโลก
ตะวันตก ครั้งที่ 1 
(สมัยโบราณ สมัย
กลาง สมัยรู้แจ้ง 
สมัยการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม และ
สมัยอาณานิคม) 

6 -ผู้สอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถ่ายงาน
ศิลปกรรม และสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและ
ความส าคัญของสังคมอารยะในโลกตะวันตก 
-แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาเข้าห้องสมุดสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับยุคสมัยของสังคมอารยะในโลก
ตะวันตกโดยแบ่งเป็นยุคสมัย ดังนี้ 1. ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ 2. สมัยโบราณ 3. สมัยกลาง 4. สมัยรู้
แจ้ง 5. สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม และ 6. สมัย
อาณานิคม เน้น 2 ประเด็น คือ 1. ประวัติความเป็นมา
และพัฒนาการ 2. บุคคลส าคัญในสมัยต่างๆ (หากมี
ปรากฏ) แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
ซักถามและอภิปรายร่วมกัน 
-ผู้สอนยกตัวอย่างงานศิลปกรรมส าคัญของโลก
ตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยอาณานิคม ใน
ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี 
และศิลปะการแสดง บรรยายถึงบริบทที่ส่งผลต่อการ
สร้างสรรค์ผลงานเหล่านั้นในด้านสังคม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และปัญญาความคิด 
-แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จาก
การศึกษาศิลปกรรมจากอารยธรรมตะวันตกตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงสมัยอาณานิคม 
-ให้นักศึกษาสืบค้นงานศิลปกรรมที่ตนเองสนใจเป็น
รายบุคคลคนละ 1 ชิ้นงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

เลือกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงานศิลปกรรมชิ้น
นั้นๆ กับประเด็นสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และปัญญาความคิดในยุสมัยนั้นๆ  
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

3 -สังคมอารยะในโลก
ตะวันตก ครั้งที่ 2  
(ยุคสงครามโลกครั้ง
ที่หนึ่งและสอง)  

6 -ผู้สอนตั้งค าถามถึงความหมายและความส าคัญของ
สงครามโลก เน้นปัจจัยที่ท าให้เกิดสงครามกับการล่ม
สลายของสังคมที่มีอารยะ ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความเห็น 
-ผู้สอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถ่าย และสื่อวีดี
ทัศน์เกี่ยวกับบริบทที่ส่งผลต่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
และครั้งที่สอง ในด้านสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ และปัญญาความคิด รวมทั้งผลกระทบจาก
สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง  
-ผู้สอนยกตัวอย่างงานศิลปกรรมส าคัญของโลก
ตะวันตกที่เป็นผลพวงจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและ
สอง เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม การละคร ดนตรี 
วรรณกรรม ฯลฯ (ตัวอย่างงานจิตรกรรม http:// 
madefrom.com/history/world-war-one 
/painting/) บรรยายถึงแนวคิดของศิลปินที่รับอิทธิพล
จากสงครามโลกซ่ึงส่งผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมนั้นๆ   
-แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จาก
การศึกษาสังคมมนุษย์ทีเ่ป็นผลจากสงครามโลกครั้งที่
หนึ่งและสอง 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

คณาจารย์ 

4 -สังคมอารยะในโลก
ตะวันตกครั้งที่ 3 
(สมัยหลังสงคราม 
โลกครั้งที่สองจนถึง
ศตวรรษท่ี 21)  

6 -ผู้สอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถ่าย และสื่อวีดี
ทัศน์เกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สอง 
แนวคิดและความพยายามรื้อฟ้ืนสังคมที่มีอารยะขึ้น
ใหมภ่ายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เน้นประเด็นด้าน
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และปัญญา
ความคิด  
-ผู้สอนยกตัวอย่างงานศิลปกรรมส าคัญของโลก
ตะวันตกที่ถูกสร้างอุทิศเพ่ือสงครามโลกครั้งที่สอง เช่น 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และ
ศิลปะการแสดง ยกตัวอย่างผลงานศิลปะและบรรยาย
แนวคิดของศิลปินในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
-ผู้สอนตั้งค าถามให้นักศึกษาวิเคราะห์การหลีกเลี่ยง
สงครามโลกครั้งที่ 3 คัดเลือกนักศึกษาให้มาอภิปราย
หน้าชั้นเรียน  
-ผู้สอนอธิบายแนวคิดของสังคมอารยะในโลกตะวันตก
คริสต์ศตวรรษที่ 21     
-แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จาก
การศึกษาอารยธรรมตะวันตกสมัยสงครามโลกครั้งที่
สองจนถงึคริสต์ศตวรรษที่ 21 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดิทัศน์ 

5 ตัวอย่างนักคิดคน
ส าคัญในโลก
ตะวันตกที่ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์สังคม 

6 -ผู้สอนให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มคัดเลือกบุคคลส าคัญใน
อารยธรรมตะวันตก โดยเน้นแนวคิดของบุคคลส าคัญ
เหล่านั้นที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างสรรค์สังคมท่ีมี
อารยะ สืบค้นประวัติความเป็นมา บริบททางสังคม 
และสภาพแวดล้อม แนวคิดส าคัญท่ีส่งผลต่อกระทบ
ต่อสังคมตะวันตก ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน 
-ผู้สอนบรรยายเพิ่มเติมเก่ียวกับนักคิดคนส าคัญท่ีสร้าง
การเปลี่ยนแปลงในโลกตะวันตกตั้งแต่สมัยโบราณ 
จนกระท่ังปัจจุบัน 
-นักศึกษาท าใบงานสังคมที่มีอารยะในโลกตะวันตก 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดิทัศน์ 

คณาจารย์ 

6 
 

สังคมอารยะใน
อินเดีย 

6 -ผู้สอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถ่าย และสื่อวีดี
ทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาและความส าคัญของโลก
ตะวันออก อธิบายพัฒนาการอินเดียอย่างสั้นๆ  
-แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
อินเดียในประเด็น สังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ปัญญาความคิด รวมทั้งศิลปะ ให้แต่กลุ่มส่ง
ตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
-ผู้สอนยกตัวอย่างงานศิลปกรรมส าคัญของอินเดีย

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

ประเภทต่างๆ บรรยายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพัฒนาการ
สังคมท่ีมีอารยะในอินเดียตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
ยุคกลาง ยุคสมัยใหม่ และยุคหลังสมัยใหม่ โดย
เชื่อมโยงสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
ปัญญาความคิดที่ส่งผลต่อการสร้างสรรค์งาน
ศิลปกรรมชั้นนั้นๆ   
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบค้นสารสนเทศเลือกบุคคล
ส าคัญของอินเดีย ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนว 
คิดส าคัญของบุคคลนั้นๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในอินเดียส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามและ
อภิปรายร่วมกัน 
-ผู้สอนสรุปข้อคิดที่จากการศึกษาสังคมที่มีอารยะแบบ
อินเดีย 
-มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นและวิเคราะห์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของอินเดียด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความสนใจเป็นรายบุคคล 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

7 สังคมอารยะในจีน 6 -ผู้สอนบรรยายประกอบแผนที่ ภาพถ่าย และสื่อวีดี
ทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมารวมทั้งความส าคัญของจีน
ต่อโลกตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบาย
พัฒนาการของประเทศจีนอย่างสั้นๆ 
-แบ่งกลุ่มให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลสารสนเทศสังคมที่มี
อารยะของจีนในด้านสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ปัญญาความคิด รวมทั้งศิลปะ ส่งตัวแทนมา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามและอภิปรายร่วมกัน 
-ผู้สอนยกตัวอย่างงานศิลปกรรมส าคัญของจีนตั้งแต่
ยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ สมัยราชวงศ์ และสมัย
สาธารณรัฐ โดยเน้นการเชื่อมโยงสังคม การเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ และปัญญาความคิด ที่ส่งผลต่อ
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ  
-ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มสืบค้นสารสนเทศเลือกบุคคล
ส าคัญของจีน ศึกษาประวัติความเป็นมาและแนวคิด
ส าคัญของบุคคลนั้นๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงใน
จีน ส่งตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน ซักถามและ

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

อภิปรายร่วมกัน 
-ผู้สอนสรุปข้อคิดที่จากการศึกษาสังคมที่มีอารยะตาม
แบบจีน 
-มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นและวิเคราะห์มรดก
ทางวัฒนธรรมที่ส าคัญของจีนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศตามความสนใจเป็นรายบุคคล 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

8 สังคมอารยะใน
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

6 -ผู้สอนน าภาพถ่ายสถานที่ส าคัญในชาติอาเซียนบนผืน
แผ่นดินใหญ่ (Mainland) และกลุ่มเกาะ
(Archipelago) ให้นักศึกษาชมและทดสอบความรู้
เบื้องต้น จากนั้นจึงเฉลยค าตอบ 
-ผู้สอนอธิบายความส าคัญของสถานที่นั้นๆ โดย
เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ของแต่ละชาติในอาเซียน 
-ผู้สอนอธิบายจุดเริ่มต้นของค าว่าเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และค าว่าอาเซียน  
-ผู้สอนบรรยายประวัติความเป็นมาของชาติอาเซียน
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่
และกลุ่มเกาะ โดยเน้นสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ปัญญาความคิด และศิลปะ 
-ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มศึกษาศิลปกรรมต่างๆ ของชาติ
อาเซียน เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตย-
กรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง ส่งตัวแทนน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน และร่วมกันวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
-ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา
สังคมท่ีมีอารยะตามแบบอาเซียน 
-ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มค้นคว้าข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดนิทรรศการสังคมที่มีอารยะตาม
แบบภูมิภาคอาเซียน น าเสนอในสัปดาห์ที่ 13 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดีทัศน์ 

คณาจารย์ 

9 
 

สังคมอารยะใน
ดินแดนไทยกอ่น
พุทธศตวรรษที่ 19  
 

6 -ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น พิธีกรรม ประเพณี 
หรือเหตุการณ์ปัจจุบันในสังคมไทยให้นักศึกษาร่วมกัน
วิเคราะห์ที่มาที่ไปของเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้สอน
อธิบายเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นกับความเป็นสังคมอารยะ

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

ของไทยในอดีต 
-ผู้สอนน าภาพงานศิลปกรรมไทยประเภทต่างๆ ตั้งแต่
สมัยเริ่มแรกจนถึงพุทธศตวรรษที่ 19 บรรยาย
ประกอบแผนที่ ภาพถ่าย และสื่อวีดีทัศน์เก่ียวกับ 
สภาพสังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ และ
ปัญญาความคิดที่สัมพันธ์กับงานศิลปกรรมในสาขา
ต่างๆ  
-ผู้สอนตั้งค าถามถึงการรับอิทธิพลสังคมแบบอารยะ
จากอินเดีย จีน และอาเซียนที่มีต่อสังคมไทยก่อนพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 คืออะไร ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปราย  
-ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปอิทธิพลสังคมแบบ
อารยะจากอินเดีย จีน และอาเซียนที่มีต่อสังคมไทย
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
-ให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายข้อคิดท่ีได้จากการศึกษา
สังคมอารยะในดินแดนไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 
-มอบหมายงานให้นักศึกษาสืบค้นศิลปะ พิธีกรรม หรือ
วัฒนธรรมในบ้านเกิดของตนเองด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint, วีดิทัศน์ 

10 สังคมอารยะใน
ดินแดนไทยหลัง 
พุทธศตวรรษที่ 19  

6 -ผู้สอนน าภาพงานศิลปกรรมไทยประเภทต่างๆ ตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา บรรยายประกอบแผนที่ 
ภาพถ่าย และสื่อวีดีทัศน์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ศีลธรรม 
กฎหมาย การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ปัญญา
ความคดิที่สัมพันธ์กับงานศิลปกรรมชิ้นนั้นๆ   
-ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มยกตัวอย่างแหล่งศึกษางาน
ศิลปกรรม 1 ชิ้น อภิปรายคุณค่าและความส าคัญที่มี
ต่อสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของไทย 
ส่งตัวแทนมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
-ผู้สอนตั้งค าถามถึงอิทธิพลของสังคมแบบอารยะจาก 
โลกตะวันตก โลกตะวันออก และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อสังคมไทยหลังพุทธศตวรรษที่ 
19 ว่าคืออะไร เข้ามาในไทยได้อย่างไร มีการรับและ
น าไปปรับใช้อย่างไร มีประโยชน์หรือโทษอย่างไร ให้
นักศึกษาร่วมกันอภิปราย  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-ผู้สอนอธิบายความส าคัญของระบอบประชาธิปไตย
กับการสร้างสังคมที่เป็นอารยะ 
-ให้นักศึกษาอ่านบทความสังคมที่เป็นอารยะ และ
เขียนแสดงความคิดเห็น 
-ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปแนวทางของสังคมที่จะก้าวไป
เป็นสังคมอารยะในยุคปัจจุบัน 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน PowerPoint, วีดิทัศน์, บทความ 

11 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/ ร่วมกิจกรรม
ทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

6 - ให้ผู้เรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม หรือเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม เช่น 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, พระบรมมหา  
ราชวัง, มิวเซียมสยาม เป็นต้น 
-นักศึกษาบันทึกเจตคติที่มีต่อแหล่งเรียนรู้ 

คณาจารย์ 

12 
 

เปรียบเทียบสังคม
แบบอารยะในโลก
ตะวันตก ตะวันออก  
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
และอารยธรรมไทย 

6 -ผู้สอนคัดเลือกให้นักศึกษามาเล่าประสบการณ์จาก
การไปทัศนศึกษาหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและ
วัฒนธรรม เน้นประเด็นการเรียนรู้และข้อสังเกตที่ได้
จากการเข้าร่วมท ากิจกรรม ผู้สอนสรุปจุดประสงค์ของ
การให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 
-ผู้สอนน าภาพถ่ายประตูชัย ฝรั่งเศส ก าแพงเมืองจีน 
และพุทธคยา อินเดีย ให้นักศึกษาชม ให้นักศึกษา
ร่วมกันอธิบายความรู้ที่มีต่อภาพเหล่านั้น   
-ผู้สอนอธิบายความส าคัญของสิ่งนั้นๆ โดยเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์และพัฒนาการทางสังคมของทั้ง 3 
แห่ง 
-ผู้สอนบรรยายเปรียบเทียบความเหมือนและความ
แตกต่างระหว่างสังคมอารยะทั้งโลกตะวันตกและ 
ตะวันออกในด้านสังคม การเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ ปัญญาความคิด และศิลปะ 
-ผู้สอนให้นักศึกษาสรุปผังมโนทัศน์สังคมที่เป็นอารยะ
ในโลกตะวันตกและตะวันออก 
-ผู้สอนน าเสนอวีดีทัศน์วัฒนธรรมการบูชาพระแม่คง
คาในอินเดียและการไหว้พระจันทร์ของจีน ให้ผู้เรียน
เปรียบเทียบกับประเพณีท่ีประพฤติปฏิบัติในสังคมไทย
รวมทั้งงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คัดเลือกนักศึกษามา
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-ผู้สอนแบ่งกลุ่มให้นักศึกษาวิเคราะห์ความเหมือนและ
ความต่างของงานศิลปกรรมแขนงต่างๆ ระหว่างไทย
กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยยกตัวอย่างงาน
ศิลปกรรมจ านวน 1 ชิ้น เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
สถาปัตยกรรม ดนตรี หรือศิลปะการแสดงที่เป็นมรดก
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยใช้แนวคิดด้าน
สังคม การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ รวมทั้งปัญญา
ความคิด มาเป็นกรอบในการอธิบาย 
-ให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาเปรียบเทียบสังคมอารยะใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับไทยเป็นผังมโนทัศน์ 
-สื่อการสอน PowerPoint และวีดิทัศน์ 

13 นิทรรศการสังคมที่มี
อารยะตามแบบ
ภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 

6 -นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอแนวคิดและเนื้อหาจาก
นิทรรศการสังคมที่มีอารยะตามแบบภูมิภาคอาเซียน  
-ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถาม อภิปราย วิจารณ์ 
และประเมินนิทรรศการร่วมกัน  
-สื่อการสอน แบบประเมินนิทรรศการ 

คณาจารย์ 

14 
 

ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมเพือ่
การอยู่ร่วมกันทาง
สังคม 

6 -ผู้สอนน าข่าว/บทความที่ว่าด้วยปัญหาและการ
ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ให้นักศึกษาอ่านและสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือน ามาอภิรายสนับสนุนแนวคิดของตน
โดยเขียนแสดงความคิดเห็นเป็นรายบุคคล 
-คัดเลือกนักศึกษาออกมาน าเสนอความเห็นหน้าชั้น
เรียน ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหา 
-ผู้สอนอธิบายแนวคิดและทฤษฎีลัทธิชาตินิยม 
ยกตัวอย่างลัทธิชาตินิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 ลัทธิ
ชาตินิยมในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม และชาตินิยม
ในประเทศมาเลเซีย ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายข้อดี
และข้อเสียของลัทธิชาตินิยม 
-ผู้สอนอธิบายความหมาย แนวคิด และธรรมชาติของ
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม, ประโยชน์ของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม, การเคารพและยอมรับความหลากหลายใน
การอยู่ร่วมกันในสังคม, การพัฒนาทักษะทางสังคม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีอารยะ ให้นักศึกษาซักถาม
และอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน      

การสอน สื่อที่ใช ้(ถ้ามี) 
ผู้สอน 

-เปิดวีดีทัศน์ชุมชนกุฎีจีนให้นักศึกษาชม ผู้สอนอธิบาย
ประวัติความเป็นมาของชุมชน ปัญหา และการปรับตัว
อยู่ร่วมกันของคนในชุมชนกุฎีจีน 
-ผู้สอนอธิบายทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้
นักศึกษาอภิปรายเชื่อมโยงให้เห็นประโยชน์และ
ความส าคัญของการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 
-นักศึกษาท าค าถามท้ายบท/ แบบฝึกหัดประจ าวิชา 
-สื่อการสอน บทความ, วีดีทัศน์, PowerPoint 

15 น าเสนอผลที่ได้จาก
การท าโครงงาน
ศึกษาชุมชนที่มีการ
แก้ปัญหาด้วยอารยะ
วิธี และสรุปบทเรียน
ร่วมกัน 

6 -นักศึกษาแต่ละกลุ่มน าเสนอผลที่ได้จากการท า
โครงงาน 
-ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันซักถาม วิจารณ์ และให้
ข้อเสนอแนะ 
-ผู้สอนสรุปเนื้อหาสาระของรายวิชา  
-ให้นักศึกษาบันทึกเจคติและประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองจากการเรียนวิชาสังคมอารยชน 15 
สัปดาห์   
-ส่งแบบฝึกหัด  
-สื่อการสอน แบบประเมินผลงาน 

คณาจารย์ 

 สอบปลายภาค (Final Examination)  

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ 
วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
1. ใบงานสังคมท่ีมีอารยะในโลก
ตะวันตก 

2.1:1), 2), 3) แบบทดสอบ 5 5 

2. งานเขียนแสดงความคิดเห็นเป็น
รายบุคคล 
   2.1 ข่าว/บทความที่ว่าด้วยสังคมท่ี
เป็นอารยะ  
   2.2 ข่าว/บทความที่ว่าด้วยการ
ปรับตัวอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

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

เกณฑ์รูบิคส์ 14 10 
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ 
วิธีการ
ประเมิน 

สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
3. บันทึกเจตคติ 
   3.1 เจตคติที่มีต่อแหล่งเรียนรู้
ทางด้านสังคมและวัฒนธรรม/ การ
ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
   3.2 เจคติและประเมินผลการเรียนรู้
ของตนเองจากการเรียนวิชาสังคม
อารยชน 

1.1:1), 3), 4)  
2.1:1), 2), 3) 
4.1:4) 

แบบบันทึก
เจตคติ 

11, 15 10 

4. ผังมโนทัศน์เปรียบเทียบสังคม
อารยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้กับไทย 

3.1:2) 
5.1:1) 
 

เกณฑ์รูบิคส์ 12 5 

5. การจัดนิทรรศการสังคมที่มีอารยะ
ตามแบบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

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

เกณฑ์รูบิคส์ 13 10 

6. โครงงานศึกษาชุมชนที่มีการ
แก้ปัญหาด้วยอารยะวิธี 

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

เกณฑ์รูบิคส์ 15 20 

7. แบบฝึกหัด 2.1:1), 2), 3) 
3.1:1), 2), 3), 5) 

แบบทดสอบ 1-15 10 

8. สอบปลายภาค 2.1:1), 2), 3) 
3.1:1), 2), 3), 5) 

แบบทดสอบ
ปลายภาค 

16 30 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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มหาวิยาลัยสวนดุสิต. 
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1. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2543). สังคมพหุเอกานิยม : เอกภาพในความหลากหลาย. กรุงเทพฯ : บริษัท 

ซัคเซสมีเดีย.  
2. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2558). อารยธรรมตะวันออก. กรุงเทพฯ: คณะอักษรศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
3. ชุลีพร วิรุณหะ. (2557). โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: รากฐานประวัติศาสตร์. นครปฐม: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
4. ดนัย ไชโยธา. (2550). อารยธรรมไทย. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้นักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอนของรายวิชา รวมถึงวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการวัดและ
การประเมินผล และเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   ใช้แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยมีคณะกรรมการประเมินที่แต่งตั้งโดยคณะ
มนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์เป็นผู้ออกแบบแบบประเมิน เก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งสะท้อน
กลับสู่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอน  
 
3. การปรับปรุงการสอน 

 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ได้แก่ 
แบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของชาติในยุโรปและเอเชีย 
ความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ เกี่ยวข้อง 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและของชาติ 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับคณะฯ ทบทวน มคอ.5 ตรวจสอบผลการเรียนรู้ การวัด และการประเมิน ผล
การเรียนรู้ รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 สรุปการด าเนินงานในรายวิชาในทุกภาคการศึกษาส่งฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.2 ผู้ประสานงานรายวิชาจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน        
5.3 ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
5.4 แจกแนวทางการปฏิบัติงานในรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละตอนเรียน 
5.5 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทั้ งนี้

เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการจัดประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน นักศึกษาปัจจุบันผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 
 


