ประมวลการสอน(course syllabus)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
1. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สานักทะเบียนและประมวลผล ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โทร. 02 118 0132 ภายใน (61)8250-61
2.รหัสวิชา 01999031
จานวนหน่วยกิต
วัน-เวลาสถานที่

ชื่อวิชา มรดกอารยธรรมโลก(The Heritage of Civilization)
3(3-0-6)
หมู่ 1 อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 09.30-11.00 น. อาคารจักรพันธ์ ห้องบรรยาย 2
หมู่ 2 อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00 น. อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 4

3. ผู้สอน / คณะผู้สอน(เรียงตามหัวข้อบรรยาย)
1. ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์
2. รศ.สุภัทรา น.วรรณพิณ
3. ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง
4. ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช
5. อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย
6. รศ.ดร.กิตมิ า อินทรัมพรรย์
7. ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
8. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์
9. อ.ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง
10. อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์
คณะสังคมศาสตร์

4. การให้นิสิตเข้าพบและให้คาแนะนาในด้านการเรียนโดยคณาจารย์ผู้ประสานงาน
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์ (ประธานคณะกรรมการวิชา 01999031) ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
อังคาร,พฤหัสบดี 13.00-15.00 น.โทรศัพท์ 086 330 2547 E-mail: fhumspy@ku.ac.th
2. อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ จันทร์ 08.30-16.30 น., ศุกร์ 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ 081 254 5515, 081 245 8482 E-mail: fhumcwc@ku.ac.th
3. ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ พุธ 08.30-11.30 น.โทรศัพท์ 025613484
ต่อ 423 หรือ 081 699 6172 E-mail: fsocktc@ku.ac.th
4. อ.ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม (เลขานุการฯ วิชา 01999031) ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
อังคาร,พฤหัสบดี 13.00-15.00 น. โทร 02579 5566 ต่อ 1528 หรือ 089 107 5478 E-mail: fhumpdl@ku.ac.th
5. จุดประสงค์ของวิชา (objective)
1. เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจมรดกอารยธรรมโลกแขนงต่างๆ
2. เพือ่ ให้นิสิตมีความรอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจมนุษย์และสังคม
3. เพื่อให้นิสิตเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
6. คาอธิบายรายวิชา
มรดกอารยธรรมโลกตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ภูมิหลังด้านประวัติศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา ภาษา
วรรณคดี ดนตรี และศิลปะ
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7. เค้าโครงรายวิชา ประกอบด้วยเนื้อหา ดังต่อไปนี้
1. มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
2. มนุษย์กับรุ่งอรุณของอารยธรรม
3. มนุษย์กับอารยธรรมสมัยกลาง
4. มนุษย์กับอารยธรรมโลกสมัยใหม่
5. ปรัชญาตะวันตกสมัยโบราณถึงปัจจุบัน
6. เปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับตะวันออก
7. การใช้เหตุผล: วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์
8. ศาสนา: ศรัทธา ความเชื่อกับอารยธรรมของมนุษย์
9. ศาสนาในโลกปัจจุบันปรัชญาตะวันออก
10. มนุษย์กับภาษา
11. วรรณคดีสมัยโบราณ สมัยกลาง-สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึง สมัยปัจจุบัน
12. ความเป็นมาของดนตรีตะวันตก ดนตรีตะวันออก และอิทธิพลที่มีต่อดนตรีสมัยปัจจุบัน
13. มนุษย์กับศิลปะของโลกตะวันออกและตะวันตก
8. วิธีการสอน
กิจกรรมในชั้นเรียน บรรยาย และเปิดโอกาสให้นิสิตตั้งประเด็นคาถาม อภิปรายแสดงความคิดเห็นปลายคาบเรียน
นอกจากนี้ วิชา 01999031 ยังกาหนดกิจกรรมนอกชั้นเรียนโดยให้นิสิตเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาทางสังคมและ
วัฒนธรรมนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ ประสบการณ์และทั กษะด้านต่างๆ เช่น มนุษยสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ การตรงต่อเวลา เสริมสร้างความคิดและโลกทัศน์ของนิสิตให้นิสิตเรียนรู้และเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของโลก
ปัจจุบัน
9. อุปกรณ์สื่อการสอน
หนังสือมรดกอารยธรรมโลกเอกสารประกอบการสอน สื่อมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ฯลฯ
10. การวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
1) การสอบ
60 %
สอบกลางภาค
30 %
สอบปลายภาค
30 %
2) กิจกรรมเสริมบทเรียน
40 %
เข้าชั้นเรียนตรงเวลา
5%
สรุปเนื้อหาสาระสาคัญหลังจากการบรรยายในชั้นเรียน
10%
การแบ่งกลุ่มทารายงาน และการนาเสนอ
15 %
กิจกรรมทัศนศึกษาทางสังคมและวัฒนธรรมนอกสถานที่
10%
รวม
100 %
11. การประเมินผลการเรียน
คะแนนสอบข้อเขียน คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมบทเรียน คิดระดับคะแนนแบบอิงเกณฑ์
12. เอกสารอ่านประกอบ
หนังสือที่คณาจารย์แนะนาให้อ่าน “คลื่นลูกที่สาม” เขียนโดย Alvin Toffler แปลโดย สุกัญญา ตีระวนิช
“โลกของโซฟี” เขียนโดย JostinGaarder แปลโดย สายพิณ ศุพุทธมงคลและ“ประวัติศาสตร์มนุษย์ฉบับย่อ” เขียนโดย
J.R.McNeill และ William H. McNeill แปลโดย คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์
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13. ตารางกิจกรรมการสอน
สัปดาห์ที่
1

2
3
4
5

6

7
8

วัน/เดือน/ปี
อ. 15 ม.ค. 62

หมู่ 1 อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 09.30-11.00 น.
หมู่ 2 อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 12.30-14.00 น.

อาคารจักรพันธ์ ห้องบรรยาย 2
อาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ชั้น 4

ผู้บรรยาย
ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์

พฤ. 17 ม.ค.62

เนื้อหา
ปฐมนิเทศรายวิชา01999031 ข้อตกลงเกี่ยวกับ
การเรียนการสอนจัดลาดับที่นั่ง เตรียมความพร้อม
มนุษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์

อ. 22 ม.ค.62

มนุษย์ก่อนประวัตศิ าสตร์(ต่อ)

ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

พฤ. 24 ม.ค.62

มนุษย์กับรุ่งอรุณของอารยธรรม

รศ.สุภัทรา น.วรรณพิณ

อ. 29 ม.ค.62

สัปดาห์เกษตรแห่งชาติ

-

งดเรียน

พฤ. 31 ม.ค.62
อ. 5 ก.พ.62
พฤ. 7 ก.พ.62
อ. 12 ก.พ.62

สัปดาห์เกษตรแห่งชาติ
มนุษย์กับรุ่งอรุณของอารยธรรม(ต่อ)
มนุษย์กับอารยธรรมโลกสมัยกลาง
มนุษย์กับอารยธรรมโลกสมัยกลาง(ต่อ)

รศ.สุภัทรา น.วรรณพิณ
รศ.สุภัทรา น.วรรณพิณ
รศ.สุภัทรา น.วรรณพิณ

งดเรียน

พฤ. 14 ก.พ.62
ส. 16 ก.พ.62

มนุษย์กับอารยธรรมโลกสมัยใหม่

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

ศาสนา: ศรัทธา ความเชื่อกับอารยธรรมของมนุษย์

หมู่ 1 09.00-12.00 น.
ศาสนาในโลกปัจจุบันปรัชญาตะวันออก
หมู่ 2 13.00-16.00 น.

ผศ.ดร.วรชัย วิริยารมภ์

อ.ชัชวาลย์ ชิงชัย

พฤ. 21 ก.พ.62

มนุษย์กับอารยธรรมโลกสมัยใหม่(ต่อ)

ผศ.ดร.กนิษฐา ชิตช่าง

อ. 26 ก.พ.62

ปรัชญาตะวันตก: สมัยโบราณ-สมัยกลาง

ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

พฤ. 28 ก.พ.62

ปรัชญาตะวันตก: สมัยใหม่-ปัจจุบัน

ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

อ.

เปรียบเทียบปรัชญาตะวันตกกับตะวันออก

ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

การใช้เหตุผล: วิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์

ผศ.ไพรินทร์ กะทิพรมราช

5 มี.ค.62

พฤ. 7 มี.ค.62

หมายเหตุ

เรียชดเชย
ห้องแจ้งภายหลัง

อา.10 มี.ค.62 สอบกลางภาค 14.30-16.30 น.
9
อ. 19 มี.ค.62 มนุษย์กับภาษา
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
พฤ. 21 มี.ค.62 มนุษย์กับภาษา (ต่อ)
รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์
10
อ. 26 มี.ค.62 วรรณคดีสมัยโบราณ
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
พฤ. 28 มี.ค.62 วรรณคดีสมัยกลาง-สมัยฟื้นฟูศลิ ปวิทยา
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
เสาร์. 30 มี.ค.62 โครงการทัศนศึกษา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา หรือ พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา
11
อ. 2 เม.ย.62 วรรณคดีสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17-18
ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
12
13

พฤ. 4 เม.ย.62

วรรณคดีสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19-สมัยใหม่

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ

อ. 9 เม.ย.62

ดนตรีตะวันตก: ความเป็นมา สมัยกลาง-สมัยบาโรก

ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์

พฤ. 11 เม.ย.62

ดนตรีตะวันตก:สมัยคลาสสิค -สมัยศตวรรษที่ 20

ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์

อ. 16 เม.ย.62

หยุดชดเชยวันสงกรานต์

งดการเรียนการสอน

พฤ. 18 เม.ย.62 อิทธิพลดนตรีตะวันตกต่อดนตรีโลกปัจจุบัน

ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์

4
สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

หมู่ 1
หมู่ 2
หมู่ 300

ส. 20 เม.ย.62
อา. 21 เม.ย.62
ส. 27 เม.ย.62

กิจกรรมนาเสนอมรดกอารยธรรมโลก

ผศ.ดร.สุพจน์ และคณะ

14

อ. 23 เม.ย.62

ดนตรีตะวันออก

อ.ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง

พฤ. 25 เม.ย.62

ดนตรีตะวันออกและอิทธิพลทีม่ ีตอ่ ดนตรีสมัยใหม่

อ.ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง

อ. 30 เม.ย.62

ศิลปะตะวันตก

อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา

พฤ. 2 พ.ค.62
อ. 7 พ.ค.62

ศิลปะตะวันออก ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อ.จุฑารัตน์ จิตโสภา
ทบทวนเนื้อหาเชิงบูรณาการ
ผศ.ดร.สุพจน์ และคณะ
อา.19 พ.ค. 62 สอบปลายภาค 14.30-16.30 น.
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หมายเหตุ

เนื้อหา

ผู้บรรยาย

หมายเหตุ
ห้องแจ้งภายหลัง

1. ส. 26 ม.ค. 62 – อ. 12 ก.พ. 2562 วันสุดท้ายของการงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยไม่บันทึก
W ในใบรายงานผลการศึกษา
2. พ. 13 มี.ค. 2562 – อา. 31 มี.ค. 2562 วันบันทึกงดเรียนบางรายวิชาผ่าน Web โดยบันทึกคาว่า W ใน
ใบรายงานผลการศึกษา
3. นิสิตกรอกแบบประเมินการสอนผ่านเว็บ ที่ https://eassess.ku.ac.th/ มิฉะนั้น จะไม่สามารถ
ดาเนินการ Drop และลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปได้
ครั้งที่ 1 จ. 4 มี.ค. 2562 - ศ. 8 มี.ค. 2562
ครั้งที่ 2 จ. 6 พ.ค. 2562 - อา. / พ.ค. 2562

ลงนาม........................................................................ผู้รายงาน
(ผศ.ดร.สุพจน์ ยุคลธรวงศ์)
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562
หมายเหตุ นิสิตผู้ช่วยสอน(Teacher Assistance: TA) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 วิทยาเขตบางเขน นส.กอบเงิน ฤกษ์วิรี
เลขประจาตัวนิสิต 5911103061 นิสิตชั้นปี 3 สาขาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ Mobile: 086-306-9536
Email : Lokifanlover@gmail. Com line ID: Гёнг

ข้อกาหนดในการเรียน รายวิชา 01999031 มรดกอารยธรรมโลก (The Heritage of Civilization)
1. การสอบกลางภาค (30%) และปลายภาค (30%) นิสิตเข้าสอบตรงเวลา ผู้ที่ไม่สามารถเข้าสอบตามกาหนดได้
ต้องมีเหตุผลที่ยอมรับได้ เช่นเจ็บป่วยมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ เป็นต้น โดยเขียนคาร้องทั่วไปขอสอบล่าช้า
ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งถึงประธานรายวิชา 01999031 มรดกอารยธรรมโลก ถ้านิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุสมควรนิสิตจะ
ถูกตัดสิทธิ์การสอบในครั้งนั้น วันสอบกลางภาคและสอบไล่ปลายภาค เป็นไปตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย ห้าม นิสิต
ลงทะเบียนเรียนวิชาที่สอบซ้าซ้อน
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2. นิสิตเข้าชั้นเรียนตรงเวลาและนั่งประจาที่ทุกครั้ง (5%) เข้าชั้นเรียนสาย 15 นาที ถือว่าสาย (เข้าชั้นเรียนสาย2
ครั้งถือว่าขาดเรียน 1 ครั้ง)เข้าชั้นเรียนสาย30นาที ถือว่าขาดเรียน ถ้านิสิตออกนอกห้องเรียนก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควรถือเป็นขาดเรียน หากนิสิตขาดเรียนเกิน 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์สอบ
3. ไม่อนุญาตนิสิตแต่งกายผิดระเบียบเข้าห้องเรียนและห้องสอบ
4. ไม่อนุญาตให้นิสิตใช้โทรศัพท์ในเวลาเรียน
5. นิสิตสรุปเนื้อหาสาระสาคัญ (10%) จากการบรรยายของอาจารย์แต่ละท่าน 8-12 บรรทัด ในใบงาน ที่
กาหนด
6. กิจกรรมทัศนศึกษา (10%) เลือกตามอัธยาศัย นิสิตสามารถเลือกร่วม กิจกรรมทัศนศึกษา รายวิชา 01999031
จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางเลือกให้นิสิต โดยนานิสิตทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมืองมรดก
โลก มรดกไทย หรือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา และทา ใบงาน ที่กาหนด หรือเลือกเข้าชม มิวเซียม
สยาม, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(หอศิลป์
กรุงเทพ), หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า เป็นต้น หรือสถานที่สาคัญอื่นๆ โดยขอความเห็นชอบจากประธานกรรมการรายวิชาฯ โดย
กาหนดวัน-เวลาเยี่ยมชมได้ตามอัธยาศัย และทา ใบงาน ที่กาหนด (10 คะแนน)
7. นิสิตร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มทารายงาน และการนาเสนอตามที่กาหนด (15%)
สัปดาห์ที่ 3 แบ่งกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 4 ประชุมกลุ่ม
สัปดาห์ที่ 5 ส่งข้อมูลกลุ่มและเรื่องนาเสนอ
สัปดาห์ที่ 6 แจ้งรายนาม อาจารย์ที่ปรึกษาประจา
กลุ่ม และเริ่ม พบอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ครัง้
การนาเสนอ หน้าชั้นเรียน ใช้เวลา 15 นาที นิสิตนาเสนอเรื่องตามที่สนใจให้มีลักษณะเป็นงานวิชาการนิสิตสามารถใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาเสนอได้หลากหลายรูปแบบวิธี เพื่อให้คณาจารย์ นิสิตกลุ่มอื่นๆ สนใจในเนื้อหา ได้ความรู้ ได้
ประโยชน์ในการนาเสนอของกลุ่ม
8. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนาเสนอรายงานตามกาหนดจะถูกตัดคะแนนการนาเสนอ
9. ติดต่อ สื่อสาร สัมพันธ์ทาง Facebook: heritagecivil@hotmail.com,
https://www.facebook.com/heritagecivil
10. ขอให้นิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นใน “แบบสารวจผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป” โดยเข้าไปประเมินออนไลน์ที่ https://goo.gl/CmHRm4 หรือ ที่
QRCode

