
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา   มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
     ชื่อรายวชิาภาษาไทย 2500117 พลเมอืงไทยและพลโลกทีด่ ี 
 ชื่อรายวชิาภาษาองักฤษ 2500117 Smart Thai and Global Citizens 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     4 หน่วยกติ  4(2-4-6)  
 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 
 
4. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 4.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา:  - 
       4.2 อาจารยผ์ูส้อน:  คณาจารยม์หาวทิยาลยัสวนดุสติ 
 
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
     - 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไมม่ ี
 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไมม่ ี
 
8. สถานท่ีเรียน 

     ภายในมหาวทิยาลยัสวนดุสติ วทิยาเขตสุพรรณบุร ีและศูนยก์ารศกึษานอกทีต่ ัง้  
 
9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
    วนัที ่7 กรกฎาคม 2563 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 พทุธิพิสยั (ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีน) 
 1.1.1 มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

1.1.2 มคีวามเขา้ใจและสามารถอธบิายถงึการเปลี่ยนแปลงและการปรบัตวัของสงัคมไทยใน
บรบิทของสงัคมโลก ทางด้านสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง สิง่แวดล้อม เทคโนโลยแีละภยั
คุกคามประเภทต่างๆ ได ้        

 1.1.3 สามารถอธบิายถงึมรดกทางภูมปัิญญาทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นพลเมอืงไทย ทีม่ ี
พืน้ฐานมาจากสงัคมทีม่คีวามรกัชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์โดยสอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม
โลกในศตวรรษที ่21 

 1.1.4 สามารถอธบิายเกี่ยวกบัสทิธ ิหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวมในฐานะของ
พลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกได ้

1.2 ทกัษะพิสยั (ความสามารถ ทกัษะการปฏบิตั ิการใช ้IT ทีไ่ดร้บัจากการเรยีน) 
 1.2.1 มทีกัษะในการคดิ วเิคราะห์ แก้ไขปัญหาท่ามกลางสภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง               

ของสงัคมไทยและสงัคมโลก ในมติขิองพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกที่มแีนวคดิการอยู่ร่วมกนัอย่าง
สนัต ิ

 1.2.2 มทีกัษะในการคน้ควา้ การคดัเลอืก วนิิจฉยัขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีห่ลากหลายในศตวรรษ
ที ่21 ตลอดจนรูเ้ท่าทนัสื่อต่างๆ อาท ิหนงัสอื แหล่งเรยีนรู ้และเทคโนโลยสีื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ    

1.2.3 มทีกัษะในการปฏิสมัพนัธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรบัตัวในสงัคมพหุ
วฒันธรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

1.2.4 มทีกัษะในการจดัการตนเองไดอ้ย่างเหมาะสมและสามารถน าความรูท้ีไ่ดไ้ปประยุกตใ์ช้
ในการด ารงชวีติต่อไปในอนาคตภายใตห้น้าทีแ่ห่งความเป็นพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกทีด่ี 

1.3 จิตพิสยั (ทศันคต ิคุณธรรม จรยิธรรม ทีไ่ดร้บัจากการเรยีน) 
 1.3.1 มคีุณธรรม จรยิธรรม ตามหลกัของแต่ละศาสนาในสงัคมโลก รวมทัง้การประพฤตติน

ตามคุณลกัษณะค่านิยมไทยทีด่ ี
1.3.2 มจีติส านึกในความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม รวมถงึการมจีติสาธารณะและสามารถ

ปฏบิตัต่ิอตนเองและผูอ้ื่นในฐานะพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกทีด่ ี
1.3.3 ตระหนกัถงึความหลากหลายของพหุวฒันธรรมและการอยูร่ว่มกนัไดอ้ย่างสนัต ิ
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2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 

เพื่อใหเ้ป็นรายวชิาที่ทนัต่อสถานการณ์การเปลีย่นแปลงในบรบิทของสงัคมไทย ภายใต้บรบิทของ
สงัคมโลก ในมติดิ้านสงัคม ด้านเศรษฐกจิ ตลอดจนด้านการเมอืงการปกครอง ดงันัน้ จงึจ าเป็นต้องมกีาร
ปรบัปรุงเนื้อหาประกอบการเรยีนต่างๆ ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง  ตลอดทัง้ยงัตอ้งรูจ้กัและคดัเลอืกขอ้มลูที่
น่าเชื่อถอืจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ทีม่หีลายประเภท เพื่อน ามาประกอบการเรยีนการสอนใหแ้ก่นกัศกึษา ซึง่จะ
ท าใหน้ักศกึษารูเ้ท่าทนัต่อกระแสการเปลีย่นแปลง สามารถปรบัตวัภายใต้สภาวการณ์การเปลีย่นแปลงของ
สงัคมไทยและสงัคมโลก ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากการอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นในสงัคมแบบ
พหุวฒันธรรมในฐานะพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลกดว้ยแนวทางสนัตวิธิ ี
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 
  ประวตัคิวามเป็นมาของสงัคมไทยและโลกจากอดตีสู่ปัจจุบนั มรดกทางภูมปัิญญาใน
สาขาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เพื่อการปรบัตวัให้
เท่าทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลก การคดิวเิคราะหแ์ละการแก้ไขปัญหา ความร่วมมอืและการ
อยูร่ว่มกนัอยา่งสนัต ิ  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม ทศันคตปิฏเิสธคอรปัชัน่ รูจ้กัหน้าทีค่วามเป็นพลเมอืง
ไทยและพลโลก ตระหนักถงึความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมอืงไทยและพลโลก รวมถงึการเคารพใน
สทิธมินุษยชนและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

   History of Thai and global societies from the past up to the present, wisdom 
heritage in various fields related to identity of being Thai and philosophy of sufficiency economy, 
to adapt oneself to changes in the global society,  building up skills of analytical thinking and 
problem solution, collaboration and peaceful coexistence with others, responsibility for the 
society, anti-corruption attitude, awareness of one’s duty and one’s individual identification as 
Thai and global citizens, as well as respect to human rights and cultural diversity 

 
2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบติั/งาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วย
ตนเอง 

30 สอนเสรมิตามความ
ตอ้งการของนกัศกึษา

เฉพาะราย 

60 90 ชัว่โมง 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น 
รายบคุคล  

อาจารยผ์ู้สอนประจ าตอนเรยีนก าหนดวนั เวลา ในการให้ค าปรกึษารายกลุ่มและรายบุคคล
ตามความตอ้งการของนกัศกึษาอยา่งน้อย 6 ชัว่โมง/สปัดาห ์

 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

 
การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยท่ีดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลัก

คุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน มีความรกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซ่ือสัตย์ มีระเบียบวินัย รกัษา
กฎหมาย มีอดุมการณ์ในส่ิงท่ีดีงาม มีความกตญัญ ูมีสมัมาคารวะ รู้จกัเคารพผู้ใหญ่ และรู้จกั
การรกัษาวฒันธรรมและประเพณีไทย 

   1.1.2 รู้จกัประหยดั อดออมตามแนวปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.3 มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลกัษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมเอ้ืออาทรใส่ใจเพ่ือนและผู้อ่ืนให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรม
สาธารณะ 

   1.1.4 มคีวามภาคภมูใิจในความเป็นไทย  
       1.1.5 ทศันคติปฏิเสธคอรปัชัน่ การแสดงออกในด้านความคิดและพฤติกรรม  
  

1.2 วิธีการสอน 
   1.2.1 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผู้สอนวเิคราะห์พฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละผลการ
เรยีนรูด้้านคุณธรรม จรยิธรรม ใหค้รอบคลุมตามแผนที่กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การ
เรยีนรูแ้ละน ามาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้ โดยมกีจิกรรมการเรยีนรู ้อาท ิการบรรยายสอดแทรก
คุณธรรม จรยิธรรมและความรบัผดิชอบ การยกตวัอยา่งกรณศีกึษา 
   1.2.2 เน้นการมสี่วนร่วมของผู้เรยีนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน า
ตวัอย่างกรณีศกึษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ในสงัคม ให้เกดิการพฒันาทกัษะการคดิวเิคราะห์ 
สงัเคราะห ์และการประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
   1.2.3 จดักิจกรรมพเิศษที่ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนเกิดพฒันาการการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม 
จรยิธรรมตามทีก่ าหนดในรายวชิาอยา่งต่อเนื่อง 
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   1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาผลิตผลงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและ
จรยิธรรมตามผลลพัธก์ารเรยีนรูเ้ป็นรายกลุ่ม 
   1.2.5 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดีในด้านคุณธรรม จรยิธรรมและความ
รบัผดิชอบ 
  1.3 วิธีการประเมินผล   
   1.3.1 ประเมนิจากการเขา้เรยีนและการส่งงานของนกัศกึษาตามก าหนดเวลา 
   1.3.2 ประเมนิระหว่างการเขา้ร่วมกจิกรรม และการแสดงออกทางพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้
ในระหว่างการท างานรว่มกนั  
   1.3.3 สงัเกตพฤตกิรรมทีน่กัศกึษาแสดงออกในระหว่างเรยีน  
   1.3.4 ประเมนิจากความรบัผดิชอบ ความรกัในความเป็นไทย การเป็นผูม้จีติสาธารณะ  
  1.3.5 วดัเจตคตขิองผูเ้รยีนดา้นคุณธรรม จรยิธรรมหลงัเสรจ็สิน้การจดัการเรยีนการ
สอนในแต่ละหน่วยการเรยีนรูห้รอืแต่ละภาคเรยีน 
 
 
2. ความรู้    

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    
 2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบรูณ์ 
 2.1.2 มีโลกทศัน์กว้างไกล 

 2.1.3 มคีวามรู ้ความเขา้ใจในเรื่องที่เกี่ยวกบัตนเองและผู้อื่น สงัคม ศลิปวฒันธรรม                 
และธรรมชาต ิ

2.2 วิธีการสอน  
 2.2.1 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละผลการ
เรยีนรูด้้านความรูใ้ห้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรยีนรู้และ
น ามาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมการเรยีนรู ้อาท ิการบรรยายในส่วนของแนวคดิ การ
จดักจิกรรมแบบการมสี่วนร่วมของผู้เรยีน (Active Learning) ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั การอภปิราย
กลุ่ม (Group Discussion) การสืบค้น (Inquiry Based Learning) การเรยีนรู้จากปัญหา (Problem Based 
Learning) และการระดมสมอง (Brainstorming) ทัง้จากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-study) ผ่านระบบ
เครอืขา่ยขอ้มลูสารสนเทศ (internet) และสื่อต่างๆ ทีห่ลากหลาย     
   2.2.2 ใชว้ธิกีารจดัการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัดว้ยรูปแบบกจิกรรมการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายสอดคล้องกบัสาระการเรยีนรู้ในรายวชิา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา การระดม
สมองอภปิรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มยอ่ย และการน าเสนอเนื้อหาความรูห้น้าชัน้เรยีน 
   2.2.3 การเรยีนรู้จากสถานการณ์จรงิโดยเชญิผู้เชี่ยวชาญที่มปีระสบการณ์โดยตรงมา
เป็นวทิยากรพเิศษให้ความรูเ้ฉพาะเรื่อง การท ากจิกรรมโครงงาน รวมทัง้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
การศกึษาจากผูส้อนทีม่คีวามเชีย่วชาญและจากวทิยากรหรอืภูมปัิญญาทอ้งถิน่ 
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   2.2.4 จดักจิกรรมส่งเสรมิการเรยีนรูค้รอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็น
รายบุคคลและกลุ่มยอ่ย 

 2.2.5 จดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการ
แสวงหาความรูแ้ละการสรุปองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง (Self-study) ผ่านระบบเครอืข่ายขอ้มลูสารสนเทศ 
(internet) และสื่อต่างๆ    

2.3 วิธีการประเมินผล   
   2.3.1 การถาม-ตอบความรูท้ีเ่รยีนในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้ 
   2.3.2 การตอบค าถามทา้ยบทเรยีน 
   2.3.3 การทดสอบปลายภาคเมือ่สิน้สุดภาคการศกึษา 
   2.3.4 การประเมนิจากชิ้นงานรวบยอดและผลสมัฤทธิข์องงาน เช่น รายงาน โครงงาน 
ชิน้งาน 
   2.3.5 การประเมนิผลลพัธ์การเรยีนรูท้ี่เกดิขึ้นในระหว่างด าเนินกจิกรรมส่งเสรมิการ
เรยีนรูใ้นรายวชิา เช่น การอภปิรายเนื้อหาในบทเรยีน การท ากจิกรรมกลุ่มย่อย การน าเสนอผลงาน
หน้าชัน้เรยีน 
 
3. ทกัษะทางปัญญา  
      3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา  
  3.1.3 มทีกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหา  
 3.1.5 มทีกัษะทีจ่ าเป็นในศตวรรษที ่21  

3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละผลลพัธ์

การเรยีนรูด้้านทกัษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์
การเรยีนรูแ้ละน ามาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมการเรยีนรู ้อาท ิเปิดประเดน็หรอืสรา้ง
ค าถามในชัน้เรยีนอย่างต่อเนื่อง จดักจิกรรมแบบผู้เรยีนมสี่วนร่วม การระดมสมอง เพื่อให้ผู้เรยีนได้
ศกึษาหาแนวทางแกไ้ข 
   3.2.2 จดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบผูเ้รยีนมสี่วนรว่ม โดยมกีารประยกุตใ์หผู้เ้รยีน
ไดใ้ชท้กัษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตดัสนิใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคดิ 
การวเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละสรปุแนวความคดิในการท างาน รายงาน โครงงาน ชิน้งาน  
   3.2.3 จดัการเรยีนรู้ที่เน้นการคดิวเิคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคดิเชงิตรรกะ 
การอภปิรายกลุ่ม และสรปุผลอยา่งมหีลกัการ น่าเชื่อถอืและสามารถอา้งองิได ้ 
   3.2.4 มอบหมายการท าโครงงาน (Project Based Learning) การสรุปความรูท้ี่ได้จากการ
ท าโครงงาน การเรยีนรู ้คดิ วเิคราะห์ สบืค้น ขอ้มูลต่างๆ รวมถงึการเรยีนรูจ้ากสภาพจรงิในชุมชน เพื่อฝึก
และเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้อง สืบค้น เสาะหา ส ารวจ 
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ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วยวธิกีารต่าง ๆ  ท าให้ผู้เรยีนต้องใช้กรณีศกึษา (Case Study) การสบืค้น (Inquiry 
Based Learning) การเรยีนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning) การอภปิรายกลุ่ม (Group Discussion) 
และการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อให้ผู้เรยีนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มคีวามคดิรเิริม่ในการ
ท างานใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลมากขึน้และ สามารถสรา้งเป็นองคค์วามรูข้องผูเ้รยีนเองได้ 
   3.2.5 น านักศึกษาไปทศันศึกษาแหล่งเรยีนรู้ภายนอกห้องเรยีนที่เกี่ยวข้องสมัพนัธ์กบั
เนื้อหารายวชิา 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
   3.3.1 การประเมนิผลตามสภาพจรงิในระหว่างการจดักิจกรรมที่ส่งเสรมิทกัษะทาง
ปัญญา 
   3.3.2 การประเมนิผลชิน้งานในรปูแบบต่างๆ ไดแ้ก่ รายงาน โครงงานทีม่อบหมาย  
   3.3.3 การถาม-ตอบในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้
   3.3.4 การทดสอบปลายภาค 
 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบท่ีต้อง
พฒันา 

4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ 
เหน็       คณุค่าและเคารพสิทธิของผูอ่ื้น 

4.1.2 ความเป็นพลเมืองท่ีมีคณุค่า และรบัผิดชอบต่อสงัคมไทยและสงัคมโลก 
4.1.3 มทีกัษะในการประสานงานความร่วมมอืในการท างานเป็นทมี การเป็นผูน้ าและ                  

ผู้ตามที่ด ีมมีนุษย์สมัพนัธ์ที่ด ีมทีกัษะในการแก้ปัญหาสงัคม ได้แก่ การรบัรูปั้ญหา การเขา้ใจปัญหา 
การเรยีงล าดบัความส าคญัของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแกปั้ญหาอยา่งสนัตวิธิ ี

4.1.4 มีความเข้าใจในสงัคมพหวุฒันธรรม มีทกัษะในการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อ่ืน
อย่างสร้างสรรค์ตระหนักและเข้าใจในวฒันธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู่รวมทัง้เข้า
ใจความแตกต่างทางวฒันธรรม และสามารถปรบัตวัในสงัคมพหวุฒันธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 
4.2 วิธีการสอน 

   4.2.1 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละผลการ
เรยีนรูด้้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจาย
ความรบัผดิชอบมาตรฐานผลลพัธก์ารเรยีนรูแ้ละน ามาออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู ้โดยมกีจิกรรมการ
เรยีนรู ้อาท ิจดักจิกรรมการเรยีนการสอนแบบมสี่วนร่วมเพื่อสรา้งความร่วมมอืและความรบัผดิชอบ
รว่มกนั  
   4.2.2 การจดัการเรยีนการสอนที่มุ่งเน้นการจดักิจกรรมกลุ่มในลกัษณะกรณีศึกษา          
การอภปิราย การสอนโดยการตัง้โจทยปั์ญหา และการแสดงบทบาทสมมต ิ(สภาจ าลอง) 
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   4.2.3 จดัการเรยีนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นกลุ่มและให้ใช้กระบวนการ
กลุ่มท างานดว้ยความเสยีสละ 
   4.2.4 มอบหมายการท ากจิกรรมกลุ่มที่เป็นโครงงาน ใหผู้เ้รยีนได้ใช้ทกัษะด้านต่างๆ 
ในศตวรรษที ่21 เพื่อใชใ้นการแสวงหาความรู ้การคน้ควา้หาค าตอบ การแก้ปัญหา หรอืการทดสอบ
ตามความสนใจของตนเอง ตลอดทัง้การพฒันาคุณภาพของผลงานได้เองต่อไปในอนาคต รวมทัง้
ส่งเสรมิการเขา้รว่มกจิกรรมทีเ่น้นความช่วยเหลอืเกือ้กูลกนัในสงัคมพหุวฒันธรรม 

4.2.5 เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาทีไ่มเ่ขา้ชัน้เรยีน น าเสนอผลงานฉบบัใหม่ทีแ่ตกต่างจาก
นกัศกึษาทีเ่ขา้ชัน้เรยีนตามปกต ิ

4.3 วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 การประเมนิผลการเขา้รว่มกจิกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทมี 
   4.3.2 การสงัเกตพฤตกิรรม การแสดงออก ความเสยีสละและจติอาสาในระหว่างการ
เขา้รว่มกจิกรรมกลุ่ม 
   4.3.3 การประเมนิผลความส าเร็จของโครงการที่มอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงการ
ก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบการเป็นผู้มจีติอาสา ความเสยีสละ และการช่วยเหลือ
เกือ้กูลซึง่กนัและกนั 
 
5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.1 มีความรู้ในการใช้ส่ือและข้อมลูสารสนเทศอย่างรู้เท่าทนั  

5.1.3 มทีกัษะในการคดิค านวณ การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขและเชงิเหตุผลทีเ่ป็นตรรกะ 
5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการ

ส่ือสาร 
5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละผลการ 
เรยีนรูด้า้นทกัษะในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยใีหค้รอบคลุมตามแผนที่
กระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลลพัธ์การเรยีนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้ โดยมี
กิจกรรมการเรยีนรู้ อาท ิจดักิจกรรมการเรยีนการสอนให้รู้จกัการวเิคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จาก
กรณีศึกษาและตวัอย่างจากข้อมูลและสื่อสารสนเทศต่างๆ จดักิจกรรมการเรยีนรู้ผ่านสื่อออนไลน์
เพื่อใหม้กีารประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอรแ์ละสื่อเทคโนโลยต่ีางๆ ในการรายงานหรอืโครงการทีม่อบหมาย 
   5.2.2 จดัการเรยีนการสอนที่เน้นการคดิเชงิตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและ
ผล  
   5.2.3 มุ่งเน้นการใชเ้ทคโนโลยใีนรูปแบบที่หลากหลายในการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้เช่น 
การสรา้งช่องทางตดิต่อสื่อสารระหว่างผูส้อนและผู้เรยีนผ่านสื่อออนไลน์ การใช ้e-Learning ในหอ้งเรยีน
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กลบัดา้น (Flipped classroom) ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูแ้ละทบทวนบทเรยีน ศกึษาคน้ควา้ได้ดว้ยตนเองทัง้
ก่อนและหลงับทเรยีนทีต่อ้งเขา้เรยีนกบัอาจารยผ์ูส้อน 
   5.2.4 การส่งเสรมิใหเ้กดิการประยุกตใ์ชก้ารวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การคดิเชงิตรรกะ ความ
สมเหตุผลตามขอ้เทจ็จรงิ การวเิคราะหข์อ้มลู การพูดและการเขยีนสื่อสารเพื่อรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ 
ตามขอ้ก าหนดในรายวชิา ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศประกอบในการจดัท ารายงานหรอืโครงการที่
ศกึษาคน้ควา้ 

5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ใชว้ธิกีารถาม-ตอบความรูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระหว่างการจดัการเรยีนรู ้
   5.3.2 ประเมนิจากโครงการทีม่อบหมายหรอืชิน้งานรวบยอดทีม่อบหมายใหใ้ชค้วามรู้
และทกัษะในการใช้สื่อเทคโนโลยต่ีางๆ ประกอบในการสร้างผลงานและการสื่อสาร ตลอดทัง้การ
น าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลยปีระเภทต่างๆ อยา่งเหมาะสม 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สปัดาห ์

ท่ี 
หวัข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะน า
เนื้อหารายวชิา  
ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ 
กจิกรรมการเรยีนการสอน 
การวดัและประเมนิผล 
งานมอบหมาย 
และเริม่ศกึษาหวัขอ้ 
แนวคิดทัว่ไปเก่ียวกบั
ความเป็นพลเมือง 

- ความหมายของ
พลเมอืง 

- แนวคดิเกีย่วกบั
ความเป็นพลเมอืง 

- พฒันาการแนวคดิ
เกีย่วกบัความเป็น
พลเมอืง 

- องคป์ระกอบของ
ความเป็นพลเมอืง 
  

6      1.ผูส้อนปฐมนิเทศโดยแนะน าเนื้อหา
รายวชิาชีแ้จงแนวการเรยีนการสอน ขอ้ตกลง
กฎเกณฑต์่างๆ ในชัน้เรยีน กจิกรรมการเรยีน
การสอนและวธิกีารวดัและประเมนิผล แนะน า
เอกสาร ต ารา website สือ่บทเรยีน E- 
learning ทีใ่ชป้ระกอบการเรยีนและคน้ควา้
เพิม่เตมิ และงานมอบหมาย งานกจิกรรมที่
เสรมิสรา้งความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลกทีด่ี
ระบบ WBSC- LMS และแอพพลเิคชัน่ในการ
สอน Online โดยใช ้Microsoft Team หรอื 
Zoom ซึง่จะมกีจิกรรมระหว่างเรยีน 
     2. ผูส้อนตัง้ค าถาม เกีย่วกบั ความหมาย
หรอืค าจ ากดัความของค าว่าพลเมอืง แลว้ให้
นกัศกึษาแสดงความคดิเหน็ 
     3. หลงัจากนัน้ ผูส้อนตัง้ค าถามเพิม่เกีย่วกบั
พลเมอืง เพื่อเป็นการน าเขา้สู่เนื้อหาวิชา อาทิ
เช่น “นักศกึษาคดิว่าเหตุใดประชาธปิไตยจงึไม่
คอ่ยประสบความส าเรจ็ในประเทศไทย” 

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- ความเป็นพลโลก 
   
 
 
 

/ “นักศึกษาคิดว่าประชาธิปไตยในประเทศเรา
เป็นอยา่งไร” 
     4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 
หลังจากนัน้ ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุป
เกีย่วกบัประเดน็ค าถาม 
     5. หลังจากนัน้ ผู้สอนตัง้ค าถามต่อเพื่อให้
ผูเ้รยีนเกดิกระบวนการคดิ เกีย่วกบัความหมาย
ของพลเมือง ความหมายของพลโลก และให้
นักศกึษาแสดงความคดิเหน็รว่มกนั หลงัจากนัน้
ผูส้อนสรุปความหมายของค าว่า พลเมอืงและพล
โลกรว่มกบันกัศกึษา 
     6. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ า
สัปดาห์ ร่ วมกันและแจ้ งนั กศึกษาให้ท า
แบบฝึกหดัทา้ยบทเรยีนหลงัจากจบการเรยีนใน
แต่ละสปัดาหเ์พือ่ใหน้กัศกึษาไดท้บทวน คน้ควา้
และลองหาค าตอบจากการศึกษาตามหวัข้อที่
เรียนในรายสปัดาห์ และให้น าส่งสปัดาห์ที่ 14 
กอ่นไปทศันศกึษานอกหอ้งเรยีน 
     7. มอบหมายใหน้ักศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิ
ในระบบ e-learning และ WBSC- LMS ของ
รายวชิา และจากเอกสารขอ้มลูแนะน า 
 
     8. (กิจกรรมท่ี 1) : โครงงาน กจิกรรมแบบ
การมสี่วนรว่มของผูเ้รยีน (Active Learning) โดย
ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 7 – 8 คน เพื่อจดัท า
โครงงานแก้ปัญหา (Project-Based Learning) 
โดยให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ด้วย
วิธีการต่างๆ ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม 
แล้วช่วยกันระดมสมองภายในกลุ่มเพื่อให้ได้
หัวข้อ/ประเด็นในการจัดท าโครงงานประจ า
รายวิชา โดยมหีวัขอ้โครงงาน คอื “การจดัท า
โครงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในสงัคม” 
โดยมวีตัถุประสงค์มุ่งใหน้ักศกึษาฝึกความเป็น
พลเมืองผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหาใน
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

มหาวทิยาลยักบัปัญหาของสงัคมในประเทศไทย 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและ
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งมี
ข ัน้ตอนของกจิกรรมยอ่ย ไดแ้ก ่ 
         1) ให้นักศึกษาเขียนปัญหาที่เกิดขึ้นใน
มหาวทิยาลยั/ชมุชน ลงในใบงาน 
        2) ให้นักศกึษาเขยีนว่าปัญหาจาก ขอ้ 1) 
เรือ่งใดบา้งทีน่กัศกึษาเคยท า โดยเขยีนมา  1 ขอ้ 
        3) ผูส้อนใหน้กัศกึษาแต่ละกลุ่มสรปุปัญหา
ทีเ่ขยีน จาก ขอ้ 1) และ 2) ลงใบงานทีม่อบใหแ้ต่
ละกลุ่ม 
        4) จากใบงานจะเหน็ไดว้่าอาจจะมปีระเดน็
เหมือนหรือคล้ายกัน หลังจากนัน้ ผู้สอนถาม
นั ก ศึ กษ า ว่ า  “ ส รุ ป ว่ า ปั ญห าที่ เ กิ ด ใ น
มหาวทิยาลยั/ชุมชน เกดิจากใคร” และ “ถา้จะแก้
ควรจะแกท้ีใ่คร” 
        5) ผู้สอนถามนักศึกษาว่า ปัญหาของ
มหาวิทยาลัย/ชุมชนกับปัญหาของสังคมใน
ประเทศเชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร และให้
ตวัแทนกลุ่มเป็นผูต้อบ 
       6) ผู้สอนสรุปว่า มหาวิทยาลยั/ชุมชนเป็น
สว่นหนึ่งของประเทศไทย และหมายความว่าเป็น
การสะท้อนภาพของประเทศด้วย ถ้าเราสร้าง
ปัญหาในมหาวทิยาลยั/ชมุชนของเรา กเ็ทา่กบัว่า
เราสร้างปัญหาหรือก่อปัญหาให้ประเทศด้วย 
และในทางกลบักนัหากนักศกึษาไม่สรา้งปัญหา 
แต่ช่วยกันแก้ปัญหา นั น่แสดงว่าเป็นการ
แก้ปัญหาของสงัคมในประเทศด้วยเช่นกนั (ใช้
กิจกรรมย่อยนี้ภายหลังจากศึกษาหัวข้อใน
สัปดาห์ที่ 1) ภายหลังจากใช้กิจกรรมย่อย
ตามล าดบัขอ้  1) – 6) แลว้จงึใหน้ักศกึษาเรยีนรู้
ผา่นการท าโครงงานแกปั้ญหา โดยมขี ัน้ตอนของ
กจิกรรมการเรยีนรู ้ดงันี้ 
        1) ให้นักศึกษาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน/สงัคม ซึง่เป็นปัญหาทีเ่กดิจาก “คน” โดย
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

นักศึกษาใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและ
ความเกี่ยวขอ้งกบัตวัเรา โดยต้องวิเคราะห์ให้
เหน็ว่าตวัเราเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุของปัญหา
อย่างไร และให้ตัวแทนกลุ่ม น าเสนอหน้าชัน้
เรยีน  
       2) หลงัจากนัน้ให้แต่ละกลุ่มอภิปรายกลุ่ม
ของตนเองเพื่อแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบั
วิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องเป็นการ
แกปั้ญหาทีล่งมอืปฏบิตัดิว้ยตนเอง 
       3) ใช้แนวทางแก้ปัญหาที่น าเสนอในกลุ่ม
ของตนแล้วพฒันาเป็น โครงงานกลุ่ม โดยมกีาร
ประชุมกลุ่มแล้วคดัเลือกประธานกลุ่ม และคดิ
เกีย่วกบัโครงงาน ซึง่มเีงือ่นไข คอื เป็นโครงงาน
ที่ต้องลงมือแก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง เพื่ อ
เสรมิสรา้งและฝึกการเป็นพลเมอืงทีพ่ึง่ตนเองใน
การแกปั้ญหาและมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมที่
เราอาศยัอยู่ร่วมกนั หลงัจากแลกเปลี่ยนความ
คดิเหน็เพือ่น าไปสูข่อ้สรปุของกลุ่มแบบเหน็พอ้ง
ต้องกนั จงึน าเสนอความกา้วหน้าของโครงงาน
เป็นระยะ ในสปัดาห์ที่ 4 , 7 และ 11 ซึ่งผู้สอน
เป็นเพยีงผู้ให้ค าแนะน า พร้อมทัง้ให้นักศกึษา
น าเสนอโครงงานในชัน้เรียน ที่จ ัดท าสมบูรณ์
แลว้ในสปัดาหท์ี ่15  
     ส่ือการสอน : แบบทดสอบความรู้ก่อน
เรียน , เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,วีดีทัศน์, e-learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี ระบบ WBSC - LMS,ใบ
ง า น , ใ บ ค ว า ม รู้ โ ค ร ง ง า น ,  Computer, 
Overhead และ Projector 
 

2 
Online 

 
 

พฒันาการของความเป็น
พลเมืองในบริบทสงัคมโลก
และสงัคมไทย 

6 1. นักศกึษาชมวดีทีศัน์ เพื่อใหเ้ขา้ใจถงึพืน้ฐาน
สงัคมโลก เริม่ตัง้แต่ครสิต์ศตวรรษ ที ่19 ในมติิ
การเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม จนถงึ

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

โดย ศกึษาพลเมอืงในบรบิท
สงัคมโลกและสงัคมไทย 
ไดแ้ก ่

- ย้ อ น ดู
ประวัติศาสตร์โลก
เพื่อพจิารณาบรบิท
เกีย่วกบัพฒันาการ
และอุปสรรคของ
พลเมอืง 

- การปฏวิตัอิเมรกิา 
- การปฏิวัติฝรัง่เศส

กั บ ห ลั ก ก า ร ขั ้น
พื้นฐานของความ
เป็นพลเมอืง 

- ยุ คก า ร ล่ า อ าณา
นิคม กบัผลกระทบ
ต่อพลเมอืง 

- สงครามโลกครัง้ที1่ 
กับผลกระทบต่ อ
พลเมอืง 

- สงครามโลกครัง้ที2่ 
กับผลกระทบต่ อ
พลเมอืง 

- ส ง ค ร า ม เ ย็ น : 
อุ ด ม ก า ร ณ์ กั บ
ผลกระทบต่อความ
เป็นพลเมอืงโลก 

- บริบทโลก ในยุ ค
หลงัสงครามเยน็ 

- พัฒนาการความ
เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ใ น
สั ง ค ม ไ ท ย โ ด ย
ศึกษาพัฒนาการ

ปั จ จุ บั น  โ ด ย เ ปิ ด ผ่ า น ร ะ บบ  Microsoft 
Team/Zoom 
2. ผูส้อนและนักศกึษาร่วมกนัสรุปประเด็นจาก
การรบัชมวดีทีศัน์  
3. ผู้สอนบรรยายภาพรวมในหวัขอ้ พลเมอืงใน
บรบิทสงัคมโลก  
4. ผูส้อนและนกัศกึษาสรปุเนื้อหาประจ าสปัดาห์
รว่มกนั 
5. (กิจกรรมท่ี 2) :  กจิกรรมแบบการมสีว่นรว่ม
ของผูเ้รยีน (Active Learning) โดยเน้นใหผู้เ้รยีน
มจีติส านึกของความเป็นพลเมอืงผ่านการเรยีนรู ้
โดยในกจิกรรมนี้ มขี ัน้ตอนดงันี้ 
     1) แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ๆ ละ 5 - 6 คน 
ช่วยกนัระดมความคดิ โดยน าเหตุการณ์ส าคญัที่
เกิดขึ้นในช่ วงศตวรรษที่  19 ถึงปั จจุ บัน 
นอกเหนือจากที่ชมวีดีทศัน์ น ามาอภิปรายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าส่งผลต่อสังคมไทยใน
บรบิทสงัคมโลกอย่างไร หลงัจากนัน้ใหต้วัแทน
กลุ่มน าเสนอหน้าชัน้เพื่อร่วมกนัอภิปรายกลุ่ม
ใหญ ่
     2) ผู้สอนสรุปประเด็นที่นักศกึษาแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ และบอกว่าหากทุกคนเคารพ กฎเกณฑ ์
กตกิาในการอยู่ร่วมกนับนโลกในยุคโลกาภวิตัน์
แหง่นี้ ปัญหาต่างๆ กจ็ะไมเ่กดิหรอืน้อยลง 
     3) ผูส้อน ใหน้ักศกึษาร่วมกนัระดมสมองคดิ
แลว้น าเสนอหน้าชัน้เรยีน เกีย่วกบัแนวทางแกไ้ข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยวิธีแก้ไขปัญหาจะต้อง
เชื่อมโยงมาสูต่วัเราเองว่า หากเราด าเนินชวีติใน
การเคารพกติกาสังคม ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่
เกดิขึน้ และหากทุกคนสามารถปฏบิตัติามกตกิา
ทางสงัคม ปัญหาระดบัโลกกจ็ะไมเ่กดิขึน้ 
6. หลงัจากท ากจิกรรมที ่2 แลว้ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทัง้ช่วยกันสรุป
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 14 

สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ข อ ง สั ง ค ม ไ ท ย
ตัง้แต่ 
สมยัสโุขทยั 
ส มั ย อ ยุ ธ ย า
ตอนต้นและตอน
ปลาย (เน้นยุคพระ
บรมไตรโลกนาถ
จตุสดมภ์และยุค
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ
นารายณ์มหาราช) 
สมยัธนบุร ี
สมยัรตันโกสนิทร ์
ถงึปัจจุบนั 

ความรู้และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ระบบ e-learning  
7. มอบหมายใหน้กัศกึษาจดบนัทกึสรปุความรู้
ลงในสมดุจดบนัทกึทุกครัง้หลงัจบการเรยีนใน
รายวชิา 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point,คลิปวีดีทัศน์ ,  ระบบ WBSC-
LMS รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี, 
Computer, Microsoft Team/Zoom  
 

3 
Online 

มรดกภมิูปัญญากบัความ
เป็นพลเมืองไทย  

- ภาษา 
- ศลิปะ 
- การเมอืง 
- คณะราษฎร : การ

ส ร้ า ง ช า ติ ไ ท ย 
พลเมอืงไทยภายใต้
รฐัธรรมนูญ 

 

6 1. ผูส้อนเปิดประเดน็ค าถามว่า “นักศกึษาคดิว่า
สิ่งใดที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย” เพื่อน าเข้าสู่
บทเรยีนประจ าสปัดาห ์
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา ในหัวข้อ มรดกภูมิ
ปัญญากบัเอกลกัษณ์ความเป็นไทยตัง้แต่อดตี
ถงึปัจจุบนั ในเรือ่งภาษา ศลิปะ การเมอืง  
3. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนั 
4. นกัศกึษาแบ่งกลุ่ม ๆ  ละ 4 -5 คนเพือ่คน้ควา้
ตวัอย่างเกีย่วกบัมรดกภูมิปัญญา เอกลกัษณ์
ของไทยที่ส ะท้อนมาจากภาษา  ศิลปะ 
การเมือง โดยสืบค้นจากเอกสาร บทความ 
วารสาร งานวชิาการอื่นๆ จากสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและใหต้วัแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชัน้
เรยีนพรอ้มทัง้เขยีนสรปุลงใบงาน 
5. (กิจกรรมท่ี 3) กจิกรรมแบบการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 2 – 3 คน เพื่อระดมความคดิใน
การค้นหาเกี่ยวกบัภูมิปัญญาหรอืสิ่งประดิษฐ์
สรา้งสรรคท์ีม่รีากฐานมาจากในอดตีแลว้สะทอ้น

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

มาจนถึงปัจจุบนัและคดัเลือกตวัแทนกลุ่มเพื่อ
น าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
6. หลังจากท ากิจกรรมแล้วเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทัง้ช่วยกันสรุป
ความรู้และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ระบบ e-learning และ WBSC-LMS 
7. มอบหมายใหน้กัศกึษาจดบนัทกึสรปุความรู้
ลงในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, e-learning , ระบบ WBSC-LMS 
รายวิชาพลเมอืงไทยและพลโลกที่ดี,ใบงาน, 
Computer, Microsoft Team/Zoom 

4 รฐัธรรมนูญกบัความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

 

6 1.นักศกึษาคดัเลอืกตวัแทนและใหแ้ต่ละกลุ่ม
สง่ตวัแทนรายงานความกา้วหน้าของโครงงาน 
ทีม่อบหมายในสปัดาหท์ี ่1 
2. ผูส้อน เปิดประเดน็ค าถามว่า “การสรา้งความ
เป็นพลเมอืงใหเ้กดิขึน้ในสงัคมที่มกีารปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย ควรท าอยา่งไร” เพือ่น าเขา้
สูบ่ทเรยีนประจ าสปัดาห ์
3. ผูส้อนซกัถาม และเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาตอบ
ค าถามเป็นรายบุคคล 
4. ผูส้อนบรรยายเนื้อหาในหวัขอ้ รฐัธรรมนูญกบั
ความเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย 
5.  ผู้สอนยกกรณีศึกษา/ภาพตัวอย่างใน
สงัคมไทย  
6. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนั 
7.  (กิจกรรมท่ี 4): กิจกรรมสภาจ าลอง/
บทบาทสมมติ: กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
เรยีนรูค้วามเป็นพลเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
ผ่านการท ากจิกรรมจ าลองแสดงถงึความเป็น

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

พลเมืองในสังคมไทย ได้แก่ “กิจกรรมสภา
จ าลอง” ซึง่มขี ัน้ตอนของกจิกรรม ดงันี้ 
     1) นักศกึษาช่วยกนัระดมความคดิเลือก
หวัขอ้ทีจ่ะอภปิรายในสภาตามความสนใจ  
     2) ผูส้อนแบ่งนกัศกึษาเป็นฝ่ายต่างๆ ตาม
ความสมคัรใจ ไดแ้ก ่ประธานสภา ฝ่ายผูเ้สนอ
ญัตติ  และ ฝ่ายค้าน ส่วนที่ เหลือ ให้เ ป็น
ผูเ้ขา้รว่มประชมุในสภาเพือ่การออกเสยีง 
     3) ท ากจิกรรมสภาจ าลอง 
     4) ผู้สอนและนักศกึษาสรุปบทเรยีนที่ได้
จากกจิกรรมบทบาทสมมต ิ 
8. หลังจากท ากิจกรรมแล้วเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทัง้ช่วยกันสรุป
ความรู ้ 
9. มอบหมายใหน้กัศกึษาจดบนัทกึสรปุความรู้
ลงในสมดุจดบนัทกึ  
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, กรณีศึกษา/  ภาพตัวอย่าง,  
Computer, Overhead และ Projector 

5 พลเมืองกบัการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

- แนวคิดการมีส่วน
รว่มทางการเมอืง 

- ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคญั 

- ระดบัของการมสีว่น
รว่มทางการเมอืง 

- รูปแบบการมีส่วน
รว่ม 

- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ท า ง ก า ร เ มื อ ง
ภายใตร้ฐัธรรมนูญ 

6 1. ผู้สอนตัง้ค าถาม ให้นักศึกษาช่วยกันตอบ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสรุป
เกีย่วกบัค าตอบรว่มกนั 
2. ผูส้อนบรรยายเนื้อหาในหวัขอ้พลเมอืงกบั
การมสีว่นรว่มทางการเมอืง 
3. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั  
4. (กิจกรรมท่ี 5) กจิกรรมแบบการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3-4 คน ระดมความคดิและชว่ยกนั
คดิ วเิคราะหห์าแนวทางเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่ม
ระหว่างพลเมืองกบัภาครฐัภายใต้รฐัธรรมนูญ 
โดยให้สืบค้นบทความ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ 

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ต่างๆ เกี่ยวกบัประเด็นดงักล่าวและน าเสนอ 
กลุ่มละ 1 บทความ พรอ้มทัง้เขยีนสรุปลงใน
ใบงาน 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน
พรอ้มทัง้ใหน้ักศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิในระบบ 
e-learning 
6. จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ  
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, E- learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกทีด่,ี ใบงาน,บทความ เอกสาร
วิ ช า ก า ร ,   Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

6 
Online 

สิทธิมนุษยชนกบัความ
เป็นพลเมือง 

- ความส าคญั 
- พฒันาการ 
- บทบาทของ

พลเมอืงต่อการ
สง่เสรมิสทิธิ
มนุษยชน 

 

  1.ผู้ ส อนตั ้ง ค า ถ าม เพื่ อ เ ปิ ดปร ะ เด็น ให้
นักศึกษาได้แสดงความคิด เห็นร่ วมกัน 
“ เกี่ย วกับความหมายของสิทธิกับสิทธิ
มนุษยชน” เหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 
โดยให้นักศึกษายกมือแสดงความคิดเห็น
รว่มกนั 
2. ผู้สอนเ ปิดวีดีทัศ น์ ให้นัก ศึกษารับชม
เกีย่วกบัสทิธมินุษยชน หลงัจากนัน้อภปิราย
เกีย่วกบัวดีทีศัน์รว่มกนั 
3. ผูส้อนใหน้ักศกึษาเขยีนเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
ในสงัคมเกี่ยวกบัประเด็นด้านสทิธิมนุษยชน
ลงใบงาน 
5.นักศึกษาออกมาน าเสนอและแสดงความ
คดิเหน็  
6.ผูส้อนสรปุเนื้อหาในหวัขอ้ สทิธมินุษยชนกบั
ความเป็นพลเมอืง 
7.  ผู้สอนยกกรณีศึกษาในสังคมไทยและ
อภปิรายรว่มกนั 
8. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนัเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าว 

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

(กิจกรรมท่ี 6) กจิกรรมแบบการมสี่วนร่วมของ
ผูเ้รยีน (Active Learning) เพื่อฝึกและเสรมิสรา้ง
ความเป็นพลเมอืงโดยในกิจกรรมนี้ มีข ัน้ตอน 
ดงันี้ 
     1) นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน โดย
สมาชิกในกลุ่มต้องตอบค าถามประเด็นที่เป็น
ปัญหาทางสงัคม หรอืค าถามใดๆทีเ่ป็นเรื่องของ
ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างในขณะนัน้ลงใบงาน 
     2) หลงัจากนัน้ใหส้มาชกิในกลุ่ม บอกเหตุผล
ที่เขยีน แล้วให้สมาชิกคนอื่นๆ ฟังอย่างตัง้ใจ 
หา้มเถยีงหรอืโตแ้ยง้ แต่สามารถถามได ้
     3) เมื่อแต่ละคนน าเสนอเหตุผลของตนแล้ว 
ให้เลือกตวัแทน 1 คนของกลุ่มเพื่อมาน าเสนอ 
โดยบอกเหตุผลว่าท าไมสมาชกิในกลุ่มถงึเลอืก
ประเดน็นี้น าเสนอ 
     4) เมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอจบให้ผู้สอนถาม
นักศึกษาว่า รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องฟังสิ่งที่
แตกต่างจากความคิดของตนเอง แล้วให้
นักศกึษาตอบหรอืบอกความรูส้กึ ประมาณ 4 – 
5 คน 
     5) ผูส้อนสรุปว่า ถ้าคนเรารูแ้ละตระหนักถงึ
สทิธมินุษยชน เราจะสามารถเสนอและยอมรบัฟัง
ความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนั ถงึแมจ้ะมคีวามเหน็
แตกต่าง แต่ถ้าเรารู้จ ักเคารพซึ่งกันและกัน
สงัคมไทยและสงัคมโลกกจ็ะสามารถพฒันาความ
เป็นพลเมอืงทีด่ไีด ้
8. หลังจากท ากิจกรรมแล้วเปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทัง้ช่วยกันสรุป
ความรู ้มอบหมายงานในระบบ WBSC-LMS 
9. มอบหมายใหน้กัศกึษาจดบนัทกึสรปุความรู้
ลงในสมดุจดบนัทกึ  
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, กรณีศกึษา,  Computer, ระบบ 
WBSC-LMS, Microsoft Team/(Zoom) 
 

7 พ ล เ มื อ ง กั บ ค ว า ม
รบัผิดชอบต่อสงัคม 

- แนวคิด  บทบาท
ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคม 

6 1.นักศกึษาคดัเลอืกตวัแทนและใหแ้ต่ละกลุ่ม
สง่ตวัแทนรายงานความกา้วหน้าของโครงงาน 
ทีม่อบหมายในสปัดาหท์ี ่1 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหวัขอ้ พลเมืองกบั
ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนั 
4. (กิจกรรมท่ี 7) กจิกรรมแบบการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆละ 7 – 8 คน เพื่อไปปฏบิตักิจิกรรมที่
ส่งเสรมิจติส านึกสาธารณะที่ส่งเสรมิใหม้คีวาม
รับผิดชอบต่อสังคมโดยเน้นพื้นที่ภายใน
มหาวทิยาลยัหรอืชุมชนใกล้เคยีงแต่มขีอ้ตกลง
ว่าพื้นที่ที่เลือกนัน้เป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนเหน็
พอ้งกนัว่ามปัีญหาแลว้ตอ้งการใหน้ักศกึษาและ
คนในชุมชนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิหรอืแกไ้ข 
ปรบัปรุง หลงัจากท ากจิกรรมแลว้มาน าเสนอผล
การปฏิบัติ งาน ในสัปดาห์ที่  10 รวมถึ ง
ประสบการณ์หรอืปัญหาต่างๆทีเ่กดิขึน้จากการ
ท ากจิกรรม หรอืทัง้นี้ข ึน้กบัผูส้อนและผูเ้รยีนตก
ลงรว่มกนัในวนัทีน่ าเสนอผล 
5. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทัง้ช่วยกันสรุป
ความรู้และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ระบบ e-learning และมอบหมายงานในระบบ 
WBSC-LMS 
6. มอบหมายใหน้กัศกึษาจดบนัทกึสรปุความรู้
ลงในสมดุจดบนัทกึ 
 

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, e- learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี,  Computer, Overhead 
และ Projector 

8 พลเมืองกับการต่อต้าน
การทุจริต 1 

6 1.ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหวัขอ้พลเมอืงกบั
การต่อตา้นการทจุรติ 1 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั  
3. ผูส้อนและนกัศกึษาสรปุเนื้อหาทีไ่ดจ้ากการ
รบัฟังการบรรยายรว่มกนั 
4.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก
และมอบหมายงานในระบบ WBSC-LMS 
 
5. ( กิจกรรมท่ี  8) : กิจกรรมเรียนรู้ โดย
วิทยากรพิเศษ: กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน โดยใหค้ดิหวัขอ้และท า
คลปิเกีย่วกบัการต่อตา้นการทุจรติ ความยาวไม่
เกนิ 5 นาท ีน าสง่ในสองสปัดาหถ์ดัไป 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรยีน, Power 
point, ระบบ WBSC-LMS, Computer, Overhead 
และ Projector 

คณาจารย ์
และ

วทิยากร 

9 
Online 

พลเมืองกับการต่อต้าน
การทุจริต 2 

6 1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ พลเมืองกับการ
ต่อต้านการทุจรติ (ต่อ) โดยพูดถงึผลกระทบ
ขอ งก า ร ทุ จ ริ ต ต่ อ ตน เ อ ง  สั ง ค ม  แ ล ะ
ประเทศชาต ิ 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั 
3. (กิจกรรมท่ี 9) กจิกรรมแบบการมสี่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน แต่ละกลุ่มเลือกศกึษา
เกี่ยวกบัการทุจริตจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นใน
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สังคมไทย และให้แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลเพื่อ
น าเสนอในประเดน็ต่อไปนี้ 
    1) สรุปเหตุการณ์ส าคญั (ใครเป็นตวัละครใน
เรือ่ง แลว้มพีฤตกิรรมอยา่งไร) 
   2) ช่องทางหรอืวิธีการทุจรติ (วิธีการที่ใช้ใน
การทจุรติ) 
   3) ผลเสียหรือผลกระทบจากการทุจริตจาก
กรณีศกึษาดงักล่าว 
หลงัจากนัน้คดัเลอืกตวัแทนกลุ่มน าเสนอหน้า
ชัน้เรยีน 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน
พรอ้มทัง้ใหน้ักศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิในระบบ 
e-learning 
6. จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, e- learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี,กรณีศึกษา, Computer, 
ระบบ WBSC-LMS, Microsoft Team/Zoom 
 

10 
Online 

พลเมืองกบัการเสริมสร้าง
แนวทางป้องกนัการทุจริต
คอรร์ปัชนั 
(ต้นแบบความส าเรจ็และ
กรณีประเทศไทย) 

6 1. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ พลเมืองกับการ
เสรมิสรา้งแนวทางป้องกนัการทุจรติคอรปัชัน่ 
ในประเด็น ต้นแบบความส าเร็จของการ
ต่อตา้นและป้องกนัการทจุรติ 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนั 
3. ให้แต่ละกลุ่ มส่งตัวแทนกลุ่มน า เสนอ
กิจกรรมที่ได้ไปปฏิบัติในหัวข้อพลเมืองกบั
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมของสปัดาหท์ี ่7 
4. (กิจกรรมท่ี 10): กิจกรรมแบบการมีส่วน
ร่ วมของผู้ เรียน (Active Learning)  โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่ มๆ ละ 2-3 คน แล้วสรุป
สาระส าคัญในพระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปราม
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

การทุจรติลงในใบงานที ่มอบหมาย  หลงัจากนัน้
ให้นักศึกษาในกลุ่มหาภาพข่าวการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมทัง้อธิบาย
รายละเอยีดของเหตุการณ์ จ านวน 1 เรื่อง ท า
การวเิคราะห์ พรอ้มเขยีนบทลงโทษและอา้งองิ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และให้นักศึกษา
แสดงความคดิเหน็กบัเหตุการณ์ขา่วดงักล่าวและ
เสนอแนวทางป้องกนั/แก้ไข โดยส่งผ่านระบบ 
WBSC-LMS/e-mail 
5.จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรยีน, Power 
point, ใบงาน, Computer, ระบบ WBSC-LMS, 
Microsoft Team/Zoom  

11 พลเมืองกบัการเสริมสร้าง
แนวทางป้องกนัการทุจริต
คอรปัชัน่  
( แนวทา ง ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต) 
 

6 1. ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่ มน า เสนอ
ความกา้วหน้างานโครงงานรวมทัง้นิทรรศการ
ทีม่อบหมายในสปัดาหท์ี ่1 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษา
ขอ้มูลหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชนหรอืภาค
ประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ 
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในประเทศ
ไทยและน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
3. หลงัจากนัน้ผู้สอนให้นักศกึษาระดมสมอง
โดยคดิเกีย่วกบัประเดน็ ในฐานะพลเมอืงของ
ประเทศจะมสีว่นรว่มต่อการเสรมิสรา้งป้องกนั
การทจุรติคอรปัชัน่ไดอ้ยา่งไร 
4. (กิจกรรมท่ี 11): กิจกรรมแบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน (Active Learning) เพื่อฝึกและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ หน้าที่ 
เสรภีาพและแสดงถึงความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และประเทศของตน โดยในกิจกรรมมีข ัน้ตอน 
ดงันี้ 
   1) ใหน้ักศกึษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 หลงัจากนัน้
ใหแ้ต่ละกลุ่มระดมความคดิ แนวทางป้องกนัและ

คณาจารย ์
และ

วทิยากร 
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ปราบปรามการทุจริตในฐานะพลเมืองจะท า
อยา่งไรไดบ้า้ง 
   2) ใหแ้ต่ละกลุ่มเลอืกตวัแทนแลว้น าเสนอหน้า
ชัน้เรยีน 
5. ผูส้อนและนกัศกึษาสรปุเนื้อหารว่มกนั 
6.จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรยีน, Power 
point,  ใ บ ง า น ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 

12 คุณธรรม จริยธรรมกับ
ความพลเมือง 

6 1.ผูส้อนบรรยายในหวัขอ้ คุณธรรม จรยิธรรม
กบัความเป็นพลเมอืง 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
แลกเปลีย่นความคดิเหน็รว่มกนั 
3. (กิจกรรมท่ี 12) กจิกรรมแบบการมสีว่นรว่ม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน เพื่ออภิปรายกลุ่ม
เกี่ยวกบั คุณค่าและการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกบั
การเป็นพลเมอืงทีด่ ีโดยมหีวัขอ้ดงัต่อไปนี้ 
     1) ความรบัผดิชอบสว่นตวั 
     2) การมสีว่นรว่มในการเป็นพลเมอืง 
     3) จติส านึกเกีย่วกบัความยตุธิรรมทางสงัคม 
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถเลือกหวัข้อที่
กลุ่มตนเองสนใจ ภายหลงัจากอภปิรายกลุ่มแลว้
ใหส้รุปขอ้มลูทีไ่ดว้เิคราะหร์ว่มกนั แลว้คดัเลอืก
ตวัแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชัน้เรยีน 
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน
พรอ้มทัง้ใหน้ักศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิในระบบ 
e-learning 
5. จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, e- learning รายวิชาพลเมือง

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ไทยและพลโลกที่ดี, Computer, Overhead 
และ Projector 
 
 

13 
Online 

พ ล เ มื อ ง ใ น สั ง ค ม ยุ ค
ดิจิตอล 

 

6 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหวัข้อ พลเมืองใน
สงัคมยคุดจิติอล 
2. เปิดโอกาสใหน้กัศกึษาซกัถามและอภปิราย
รว่มกนั 
3. (กิจกรรมท่ี 13) กจิกรรมแบบการมสีว่นรว่ม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน ท ากจิกรรมกลุ่มโดย
มขี ัน้ตอน ดงันี้ 
   1) ผู้สอนก าหนดหวัขอ้ข่าวให้นักศกึษาไป
หาข่าวมา โดยน ามาจากอินเตอร์เน็ท ที่
เกีย่วขอ้งกบัดจิติอล 
   2) ใหส้มาชกิในกลุ่มพดูคุยเกีย่วกบัประเดน็
ขา่วทีน่ ามา หลงัจากนัน้ในแต่ละกลุ่มคดัเลอืก
ประเด็นการพูดคุยทีค่ดิว่าเหมาะสมทีสุ่ดและ
ใหไ้ปน าเสนอประเดน็ในกลุ่มอืน่ๆ 
   3) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเลือกประเด็นที่
นักศึกษาน าเสนอว่าประเด็นไหนมีความ
น่าสนใจที่สุดและน าเสนอได้ดีที่สุดเมื่อเลือก
ได้แล้วใหทุ้กกลุ่มร่วมกนัวเิคราะห์ปัญหาของ
ขา่วทีน่ ามาเสนอแลว้เชือ่มโยงกบัตวัเรา 
   4) หลงัจากนัน้ผูส้อนสรุปร่วมกบันักศึกษา
เกี่ยวกบัปัญหาที่เกิดขึ้นในสงัคมยุคดิจิตอล
แลว้เราทกุคนจะรว่มกนัแกปั้ญหาอยา่งไร 
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน
พรอ้ม 
5. จดบนัทกึสรปุความรูล้งในสมดุจดบนัทกึ 
 
ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point, e- learning รายวิชาพลเมือง

คณาจารย ์
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สปัดาห ์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ไทยและพลโลกที่ดี,   Computer, Microsoft 
Team/Zoom 
 

14 

Online 

ปรัชญาของ เศรษฐ กิจ
พ อ เ พี ย ง แ ล ะ ก า ร
ประยกุตใ์ช้ 

  

 

6 1. ผูส้อนบรรยายเนื้อหาเกีย่วกบัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีงและการประยกุตใ์ช ้

2. มอบหมายให้นักศกึษาสบืค้น กรณีศกึษา
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพยีงแล้วประสบความส าเรจ็ โดยส่งผ่าน
ระบบ WBSC-LMS 

ส่ือการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, 
Power point,  ใบงาน,Computer, Overhead 
,Projector และแหล่งเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน 

 

คณาจารย ์

15 ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ป็ น
พลเมืองไทยและพลโลกท่ี
ดี 
-  ทบทวนบทเรียน สรุป
งาน 

6  (กิจกรรมท่ี 15) กจิกรรมแบบการมสีว่นรว่ม
ของผูเ้รยีน (Active Learning) โดยนกัศกึษา
น าเสนองานโครงงานทีม่อบหมายในสปัดาหท์ี ่
1 โดยนกัศกึษาแต่ละกลุ่มเป็นผูอ้อกแบบการ
น าเสนอรายงานและโครงงานทีไ่ดด้ าเนินการ
แลว้พรอ้มทัง้ปัญหา อปุสรรค ขอ้เสนอแนะที่
ไดจ้ากโครงงาน และใหน้กัศกึษาสง่สมดุ
บนัทกึความรูพ้รอ้มแบบฝึกหดัทา้ยบท 
หลงัจากนัน้สรปุประมวลความรูท้ ัง้หมดพรอ้ม
ทัง้แจง้นกัศกึษาเตรยีมตวัสอบปลายภาคเรยีน 
 
ส่ือการสอน: แบบประเมินผลการจัดท า
โครงงาน 

คณาจารย ์

16 สอบปลายภาค  - การผา่นเกณฑก์ารประเมนิของมหาวทิยาลยั
แบบองิเกณฑ ์
(กิจกรรมท่ี 15) : การสอบปลายภาค โดย
ใช้เกณฑก์ารประเมินแบบอิงเกณฑ ์
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์
ท่ี 

ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผ
ล 

1 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 5.1.1, 5.1.3, 
5.1.4 
(งานโครงงาน) 

1.  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  การ
แสดงออก ความรบัผดิชอบ และการมี
ส่วนรว่ม 
2. ประเดน็องค์ความรู ้ทกัษะ การบูร
ณาการ การสืบค้นข้อมูลและการ
ประยกุตไ์ปใช ้
3 .การน า เ สนอ งาน  ผลงานและ
ผลสมัฤทธิข์องงาน 

1,4,7, 
11,15 

30% 

2 -14 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 5.1.1, 5.1.3, 
5.1.4 
 (กิจกรรมแบบการ                  
มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ผู้ เ รี ย น  ( Active 
Learning) 

1.  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  การ
แสดงออก ความรบัผดิชอบ และการมี
ส่วนรว่ม 
2. ประเดน็องค์ความรู ้ทกัษะ การบูร
ณาการ การสืบค้นข้อมูล และการ
ประยกุตไ์ปใช ้
3 .การน า เ สนอ งาน  ผลงานและ
ผลสมัฤทธิข์องงาน 

2 - 15 30% 

3,5,6,7,8,
10,11 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4, 5.1.1, 5.1.3, 
5.1.4 

1.  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  การ
แสดงออก ความรบัผดิชอบ และการมี
ส่วนรว่ม 
2. ประเดน็องค์ความรู ้ทกัษะ การบูร
ณาการ การสืบค้นข้อมูล และการ
ประยกุตไ์ปใช ้
3 .การน า เ สนอ งาน  ผลงานและ
ผลสมัฤทธิข์องงาน 

3,5,6,
7,8,10

, 
11,15 

5% 
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กิจกรรม
ท่ี 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สปัดาห์
ท่ี 

ประเมิน 

สดัส่วนของ
การ 

ประเมินผ
ล 

 ( ใ บ ง า น ,
กรณีศึกษา,สมุด
บนัทึก) 

4 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 2.1.1, 2.1.2, 
2.1.3, 3.1.3, 3.1.5, 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 
4.1.4 
 (กิจกรรมบทบาท
สมมติ/สภา
จ าลอง) 

1.  พฤติกรรม ระเบียบวินัย  การ
แสดงออก ความรบัผดิชอบ และการมี
ส่วนรว่ม 
2. ประเดน็องค์ความรู ้ทกัษะ การบูร
ณาการ การสืบค้นข้อมูล และการ
ประยกุตไ์ปใช ้
 

6 5% 

15 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.3, 3.1.5,  
(ทดสอบความรู้) 
ข้อสอบปลายภาค 

แบบทดสอบความรู ้
ข้อสอบปลายภาค (โดยอาจทดสอบ
ข้อสอบ Take home ทัง้นี้ ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ทางสงัคม) 
โดยข้อสอบออกแบบตามจุดประสงค์
จากเนื้ อหาในหน่วยการเรียนของ
รายวชิาพลเมอืงไทยและพลเมอืงโลก
ทีด่ ี
 

16 30% 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. เอกสารและต าราหลกั    
     เอกสารประกอบการเรยีน รายวชิา พลเมอืงไทยและพลโลกทีด่ ี                
 E-learning รายวชิาพลเมอืงไทยและพลโลกทีด่ ี    
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
ปรญิญา เทวานฤมติรกุล. (2559). การศึกษาเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง. กรงุเทพมหานคร: 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 
อเนก เหล่าธรรมทศัน์. (2556). การเมืองของพลเมืองสู่สหสัวรรษใหม่. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั.   
จ านงค ์อดวิฒันสทิธิ ์และคณะ. (2548).  สงัคมวิทยา. กรงุเทพมหานคร : ส านกัพมิพ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร.์ 
ดวงกมล อศัวมาศ, จนัทรแ์รม เรอืนแป้น และคณะ (2558). เอกสารประกอบการเรียน เหตุการณ์โลก

ร่วมสมยั. กรงุเทพฯ : ศูนยห์นงัสอืมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดุสติ.  
ทพิยพ์าพร ตนัตสิุนทร. (2556). การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมือง. กรงุเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ธรีะ นุชเป่ียม. (2558). การท าความเข้าใจการเปล่ียนแปลงของการเมืองโลก. เอกสารในโครงการ

บา้นหมอ้สู่คารเ์ทยีร ์ณ โรงแรมคาวาร ีบา้นมา้ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา. 
นฏัภาว ีถวลัยเ์ถลงิฤทธิ.์ (2553). การศึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์

บาชอฟ และผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างสหภาพโซเวียตกบัต่างประเทศ. ภาคนิพนธ ์
รสัเซยีศกึษา คณะศลิปะศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

วทิยากร เชยีงกูล. (2550). อธิบายศพัทส์งัคมศาสตรเ์พ่ือการพฒันา. กรงุเทพฯ : สายธาร. 
_________ (2550). อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. กรงุเทพ ฯ : บา้นพระอาทติย.์ 
ศุภณฐั เพิม่พนูววิฒัน์ และจารวุรรณ แกว้มะโน. (2558). การสร้างส านึกพลเมือง. กรงุเทพฯ: ส านกั

ส่งเสรมิการเมอืงภาคพลเมอืง สถาบนัพระปกเกลา้. 
สถาบนัพระปกเกลา้. (2555). ความเป็นพลเมืองกบัอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรงุเทพฯ. 
_________ . (2554). ส านึกพลเมือง. รายงานวจิยั ส านกังานแผนพฒันาการเมอืง. กรงุเทพฯ. 
สญัชยั สุวงับุตรและอนนัตช์ยั เลาหะพนัธุ. (2554). ทรรปณะประวติัศาสตรย์โุรปในคริสตศ์ตวรรษ

ท่ี 19. พิมพค์รัง้ท่ี 2. กรงุเทพ ฯ : ศกัดโิสภาการพมิพ.์ 
อภษิฎา ทองสะอาด. (2558). พลงัเสียงพลเมืองต่ืนรู้ต่อการปฏิรปูประเทศ. กรุงเทพฯ: แปลน พริน้ท์

ติง้. 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า    
www.kpi.ac.th 
https://www.learningcitizen.com 

http://www.kpi.ac.th/
https://www.learningcitizen.com/citizen-learning/
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา  

  
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

นกัศกึษาทุกคนประเมนิประสทิธผิลของรายวชิา ทัง้วธิกีารสอน การจดักจิกรรมในชัน้เรยีน สื่อ
การ สอน และผลการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บั ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรบัปรุงรายวชิา โดยใชแ้บบสอบถาม
ผ่านระบบการประเมนิอาจารยผ์ูส้อนของมหาวทิยาลยั  
  
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน  

2.1 การประเมนิจากการเขา้เรยีนและการส่งงานตามก าหนด 
2.2 การสงัเกตพฤตกิรรมทีน่กัศกึษาแสดงออกระหว่างเรยีนและท ากจิกรรม 
2.3 การประเมนิจากการทดสอบปลายภาค 
2.4 การประเมนิจากผลงานทีม่อบหมาย ไดแ้ก่ โครงงาน รายงาน ชิน้งานทีม่อบหมาย 
2.5 การประเมนิจากการท ากจิกรรรมอภปิรายกลุ่ม กจิกรรมกลุ่มยอ่ย  

 
3. การปรบัปรงุการสอน 

3.1 สมัภาษณ์นกัศกึษาหาขอ้ปรบัปรงุการเรยีนการสอน 
3.2 ปรบัปรงุและเปลีย่นแปลงไปตามสภาพและบรบิท จากแบบประเมนิประสทิธภิาพการสอน

ของอาจารย ์ 
3.3 มกีารน าผลการประเมนิคะแนนสอบปลายภาคของนกัศกึษา มาปรบัปรงุเนื้อหาสาระการเรยีน

การสอน กจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.4 มกีารน าผลการประเมนิประสทิธภิาพการจดัการเรยีนการสอนโดยนักศกึษา ผ่านระบบ 

On-line ดว้ยระบบคอมพวิเตอรข์องมหาวทิยาลยั มาปรบัปรงุวธิจีดักจิกรรมการเรยีนการสอน 
3.5 ปรบัปรงุเนื้อหาบางส่วนและกจิกรรมการเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้ง จากมตคิณะรฐัมนตร ี

วนัที ่22 พ.ค. 2561 เรือ่งหลกัสตูรตา้นทุจรติศกึษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้การประชุมคณาจารยผ์ู้สอนเพื่อช่วยกนัวเิคราะห์ขอ้สอบ คะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษา การสงัเกตพฤติกรรม รายงานที่มอบหมาย รวมทัง้ข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการ
สนทนาเพื่อน าไปปรบัปรงุใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนัในปีการศกึษาต่อไป 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จดัการประชุมคณาจารยผ์ูส้อนในรายวชิารว่มกนั 
 5.2 การทบทวนและปรบัปรงุวธิกีารสอนของรายวชิาในทุกภาคการศกึษา โดยน าประสทิธผิล

ของ รายวชิา ทัง้วธิกีารสอน การจดักจิกรรมในชัน้เรยีน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรยีนรู้
ทีไ่ดร้บั ตลอดจนขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิา  
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5.3 ปรบัปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี หรอืตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ์
เพื่อใหห้ลกัสตูรมคีวามทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยมกีารประชุมระดม
ความคดิเหน็จากอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้กีย่วขอ้ง  


