
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2500117 Smart Thai and Global Citizens 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     4 หน่วยกิต  4(2-4-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา:  - 
       4.2 อาจารย์ผู้สอน:  คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     - 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 
8. สถานที่เรียน 
     ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง  
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.1.1 มีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.1.2 มีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทยในบริบท
ของสังคมโลก ทางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีและภัยคุกคามประเภท
ต่างๆ ได้         

 1.1.3 สามารถอธิบายถึงมรดกทางภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นพลเมืองไทย ทีมี่พ้ืนฐาน
มาจากสังคมท่ีมีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ โดยสอดคล้องกับบริบทของสังคมโลกในศตวรรษ
ที่ 21 

 1.1.4 สามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในฐานะของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้ 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.2.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาท่ามกลางสภาวการณ์แห่งการเปลี่ยนแปลง               

ของสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีแนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 1.2.2 มีทักษะในการค้นคว้า การคัดเลือก วินิจฉัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 

ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อต่างๆ อาทิ หนังสือ แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทต่างๆ    
1.2.3 มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
1.2.4 มีทักษะในการจัดการตนเองได้อย่างเหมาะสมและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ด ารงชีวิตต่อไปในอนาคตภายใต้หน้าที่แห่งความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของแต่ละศาสนาในสังคมโลก รวมทั้งการประพฤติตนตาม

คุณลักษณะค่านิยมไทยที่ดี 
1.3.2 มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะและสามารถ

ปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
1.3.3 ตระหนักถึงความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 

   
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้เป็นรายวิชาที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทย ภายใต้บริบทของสังคมโลก 
ในมิติด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนด้านการเมืองการปกครอง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเนื้อหา
ประกอบการเรียนต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ตลอดทั้งยังต้องรู้จักและคัดเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ที่มหีลายประเภท เพ่ือน ามาประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ซึ่งจะท าให้นักศึกษารู้เทา่ทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวภายใต้ภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ด้วยแนวทางสันติวิธี 
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หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
 
  ประวัติความเป็นมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน มรดกทางภูมิปัญญาในสาขา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการปรับตัวให้เท่าทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา ความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ   ความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชั่น รู้จักหน้าที่ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
ตระหนักถึงความเป็นปัจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก รวมถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม 

   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 านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

60 90 ชั่วโมง 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล  

อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษารายกลุ่มและรายบุคคลตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมพื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 

   1.1.2 รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.3 มีจิตสาธารณะ ได้แก่ คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

เอื้ออาทรใส่ใจเพื่อนและผู้อ่ืนให้ความร่วมมือต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
   1.1.4 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  

       1.1.5 ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชั่น การแสดงออกในด้านความคิดและพฤติกรรม    
1.2 วิธีการสอน 

   1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และ
น ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การบรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
   1.2.2 เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการน าตัวอย่าง
กรณีศึกษาจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ให้เกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
การประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
   1.2.3 จัดกิจกรรมพิเศษที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนเกิดพัฒนาการการเรียนรู้ด้านคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่ก าหนดในรายวิชาอย่างต่อเนื่อง 
   1.2.4 มอบหมายให้นักศึกษาผลิตผลงานที่สะท้อนคุณลักษณะด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้เป็นรายกลุ่ม 
   1.2.5 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบที่ดี ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบ 
  1.3 วิธีการประเมินผล   
   1.3.1 ประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
   1.3.2 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการท างานร่วมกัน  
   1.3.3 สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหว่างเรียน  
   1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบ ความรักในความเป็นไทย การเป็นผู้มีจิตสาธารณะ  
  1.3.5 วัดเจตคติของผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้หรือแต่ละภาคเรียน 
 
 



มคอ. 3 รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

 5 

2. ความรู้    
2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้    
 2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
 2.1.2 มีโลกทัศน์กว้างไกล 
 2.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผู้ อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม                 

และธรรมชาติ 
2.2 วิธีการสอน  

 2.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านความรู้ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ การบรรยายในส่วนของแนวคิด การจัดกิจกรรม
แบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การอภิปรายกลุ่ม (Group 
Discussion) การสืบค้น (Inquiry Based Learning) การเรียนรู้จากปัญหา (Problem Based Learning) และการ
ระดมสมอง (Brainstorming) ทั้งจากการค้นคว้าด้วยตนเอง (Self-study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูล
สารสนเทศ (internet) และสื่อต่างๆ ที่หลากหลาย     
   2.2.2 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา การสนทนา การระดมสมอง
อภิปรายกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้นเรียน 
   2.2.3 การเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์โดยตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษให้ความรู้เฉพาะเรื่อง การท ากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษา
จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   2.2.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเป็นรายบุคคลและ
กลุ่มย่อย 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหา
ความรู้และการสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Self-study) ผ่านระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ (internet) 
และสื่อต่างๆ    

2.3 วิธีการประเมินผล   
   2.3.1 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้  
   2.3.2 การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
   2.3.3 การทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   2.3.4 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอดและผลสัมฤทธิ์ของงาน เช่น รายงาน โครงงาน ชิ้นงาน 
   2.3.5 การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ในรายวิชา เช่น การอภิปรายเนื้อหาในบทเรียน การท ากิจกรรมกลุ่มย่อย การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
 
3. ทักษะทางปัญญา  
      3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  
 3.1.5 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
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3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลลัพธ์การ

เรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ เปิดประเด็นหรือสร้างค าถามในชั้น
เรียนอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม การระดมสมอง เพ่ือให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาแนว
ทางแก้ไข 
   3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม โดยมีการประยุกต์ให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท างาน รายงาน โครงงาน ชิ้นงาน  
   3.2.3 จัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุ่ม และสรุปผลอย่างมีหลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้  
   3.2.4 มอบหมายการท าโครงงาน (Project Based Learning) การสรุปความรู้ที่ได้จากการท า
โครงงาน การเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สืบค้น ข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้จากสภาพจริงในชุมชน เพ่ือฝึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่จะต้อง สืบค้น เสาะหา ส ารวจ ตรวจสอบ และค้นคว้า ด้วย
วิธีการต่าง ๆ ท าให้ผู้เรียนต้องใช้กรณีศึกษา (Case Study) การสืบค้น (Inquiry Based Learning) การเรียนรู้จาก
ปัญหา (Problem Based Learning) การอภิปรายกลุ่ม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming) 
เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดริเริ่มในการท างานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของผู้เรียนเองได้ 
   3.2.5 น านักศึกษาไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหา
รายวิชา 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
   3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา 
   3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงงานที่มอบหมาย  
   3.3.3 การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
   3.3.4 การทดสอบปลายภาค 
 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 
4.1.1 มีความตระหนักรู้ถึงสิทธิ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนเข้าใจ เห็น       

คุณค่าและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 
4.1.2 ความเป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่า และรับผิดชอบต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและ                  

ผู้ตามที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคม ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา การ
เรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่าง
สร้างสรรค์ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 วิธีการสอน 
   4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ให้ครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบร่วมกัน  
   4.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษา          
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหา และการแสดงบทบาทสมมติ (สภาจ าลอง) 
   4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นกลุ่มและให้ใช้กระบวนการกลุ่ม
ท างานด้วยความเสียสละ 
   4.2.4 มอบหมายการท ากิจกรรมกลุ่มที่เป็นโครงงาน ให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะด้านต่างๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้ในการแสวงหาความรู้ การค้นคว้าหาค าตอบ การแก้ปัญหา หรือการทดสอบตามความ
สนใจของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงานได้เองต่อไปในอนาคต รวมทั้งส่งเสริมการเข้าร่วม
กิจกรรมที่เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.2.5 เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ไม่เข้าชั้นเรียน น าเสนอผลงานฉบับใหม่ที่แตกต่างจาก
นักศึกษาที่เข้าชั้นเรียนตามปกติ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
   4.3.2 การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
   4.3.3 การประเมินผลความส าเร็จของโครงการที่มอบหมายที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนด 
แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา ความเสียสละ และการช่วยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

5.1.3 มีทักษะในการคิดค านวณ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เป็นตรรกะ 
5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการท างานและการสื่อสาร 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้สอนวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้และผลการ 

เรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีให้ครอบคลุมตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้และน ามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู้ อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้รู้จักการวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ จากกรณีศึกษาและ
ตัวอย่างจากข้อมูลและสื่อสารสนเทศต่างๆ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือให้มีการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ในการรายงานหรือโครงการที่มอบหมาย 
   5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดเชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผล  
   5.2.3 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การ
สร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ e-Learning ในห้องเรียนกลับด้าน 
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(Flipped classroom) ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และทบทวนบทเรียน ศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองทั้งก่อนและหลัง
บทเรียนที่ต้องเข้าเรียนกับอาจารย์ผู้สอน 
   5.2.4 การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ ความสม
เหตุผลตามข้อเท็จจริง การวิเคราะห์ข้อมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระต่าง ๆ ตาม
ข้อก าหนดในรายวิชา ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดท ารายงานหรือโครงการที่ศึกษา
ค้นคว้า 

5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เกี่ยวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
   5.3.2 ประเมินจากโครงการที่มอบหมายหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และ
ทักษะในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่างๆ ประกอบในการสร้างผลงานและการสื่อสาร ตลอดทั้งการน าเสนอด้วยสื่อ
เทคโนโลยีประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะน า
เนื้อหารายวิชา  
ข้อตกลงเบื้องต้น 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 
งานมอบหมาย 
และเร่ิมศึกษาหัวข้อ แนวคิด
ทั่วไปเกี่ยวกับความเป็น
พลเมือง 

- ความหมายของ
พลเมือง 

- แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็นพลเมือง 

- พัฒนาการแนวคิด
เก่ียวกับความเป็น
พลเมือง 

- องค์ประกอบของ
ความเป็น
พลเมือง   

- ความเป็นพลโลก 
   
 
 
 

6      1.ผู้สอนปฐมนิเทศโดยแนะน าเนื้อหารายวชิา
ชี้แจงแนวการเรียนการสอน ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ต่างๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
วิธีการวัดและประเมินผล แนะน าเอกสาร ต ารา 
website สื่อบทเรียน E- learning ที่ใช้
ประกอบการเรียนและค้นควา้เพิ่มเติม และงาน
มอบหมาย งานกิจกรรมที่เสริมสร้างความเปน็
พลเมืองไทยและพลโลกที่ดีซึ่งจะมีกิจกรรม
ระหว่างเรียนตลอดทั้งภาคเรียน 
     2. ผู้สอนตั้งค าถาม เกี่ยวกบั ความหมาย
หรือค าจ ากัดความของค าว่าพลเมือง แล้วให้
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
     3. หลังจากนั้น ผู้สอนตั้งค าถามเพิ่มเกี่ยวกับ
พลเมือง เพื่อเป็นการน าเข้าสู่เนื้อหาวิชา อาทิเช่น 
“นักศึกษาคิดว่าเหตุใดประชาธิปไตยจึงไม่ค่อย
ประสบความส าเร็จในประเทศไทย” 
/ “นักศึกษาคิดว่าประชาธิปไตยในประเทศเราเป็น
อย่างไร” 
     4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน หลังจาก
นั้น ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปเกี่ยวกับ
ประเด็นค าถาม 
     5. หลังจากนั้น ผู้สอนตั้งค าถามต่อเพื่อให้ผู้เรยีน
เกิดกระบวนการคิด เกี่ยวกับความหมายของ
พลเมือง ความหมายของพลโลก และให้นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน หลังจากนั้นผู้สอนสรุป
ความหมายของค าว่า พลเมืองและพลโลกร่วมกับ
นักศึกษา 
     6. ผู้ สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ า
สัปดาห์ร่วมกันและแจ้งนักศึกษาให้ท าแบบฝึกหัด
ท้ายบทเรียนหลังจากจบการเรียนในแต่ละสัปดาห์
เพื่อให้นักศึกษาได้ทบทวน ค้นคว้าและลองหา
ค าตอบจากการศึกษาตามหัวข้อที่ เรียนในราย
สัปดาห์ และให้น าส่งสัปดาห์ที่ 14 ก่อนไปทัศน
ศึกษานอกห้องเรียน 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

     7. มอบหมายให้นักศึกษาไปค้นคว้าเพิ่มเติมใน
ระบบ e-learning ของรายวิชา และจากเอกสาร
ข้อมูลแนะน า 
 
     8. (กิจกรรมที่ 1) : โครงงาน กิจกรรมแบบการ
มีส่วนร่วมของผู้ เรียน (Active Learning) โดยให้
นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 7 – 8 คน เพื่ อจัดท า
โครงงานแก้ปัญหา (Project-Based Learning) โดย
ให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์ ค้นคว้า ด้วยวิธีการต่างๆ 
ด้วยตนเองผ่านกระบวนการกลุ่ม แล้วช่วยกันระดม
สมองภายในกลุ่มเพื่อให้ได้หัวข้อ/ประเด็นในการ
จัดท าโครงงานประจ ารายวิชา โดยมีหัวข้อโครงงาน 
คือ “การจัดท าโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งให้นักศึกษาฝึก
ความเป็นพลเมืองผ่านการวิเคราะห์เชื่อมโยงปัญหา
ในมหาวิทยาลัยกับปัญหาของสังคมในประเทศไทย 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีความรับผิดชอบและสามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้ ซึ่งมีขั้นตอนของ
กิจกรรมย่อย ได้แก ่ 
         1) ให้นักศึกษาเขียนปัญหาที่ เกิดขึ้นใน
มหาวิทยาลัย/ชุมชน ลงในใบงาน 
        2) ให้นักศึกษาเขียนว่าปัญหาจาก ข้อ 1) เรื่อง
ใดบ้างที่นักศึกษาเคยท า โดยเขียนมา  1 ข้อ 
        3) ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มสรุปปัญหาที่
เขียน จาก ข้อ 1) และ 2) ลงใบงานที่มอบให้แต่ละ
กลุ่ม 
        4) จากใบงานจะเห็นได้ว่าอาจจะมีประเด็น
เหมือนหรือคล้ายกัน หลังจากนั้น ผู้สอนถาม
นักศึกษาว่า “สรุปว่าปัญหาที่เกิดในมหาวิทยาลัย/
ชุมชน เกิดจากใคร” และ “ถ้าจะแก้ควรจะแก้ที่
ใคร” 
        5)  ผู้ สอนถามนักศึ กษาว่ า ปัญหาของ
มหาวิทยาลัย/ชุมชนกับปัญหาของสังคมในประเทศ
เชื่อมโยงกันหรือไม่ อย่างไร และให้ตัวแทนกลุ่มเป็น
ผู้ตอบ 
       6) ผู้สอนสรุปว่า มหาวิทยาลัย/ชุมชนเป็นส่วน
หนึ่งของประเทศไทย และหมายความว่าเป็นการ
สะท้อนภาพของประเทศด้วย ถ้าเราสร้างปัญหาใน
มหาวิทยาลัย/ชุมชนของเรา ก็เท่ากับว่าเราสร้าง
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ปัญหาหรือก่อปัญหาให้ประเทศด้วย และในทาง
กลับกันหากนักศึกษาไม่สร้างปัญหา แต่ช่วยกัน
แก้ปัญหา นั่นแสดงว่าเป็นการแก้ปัญหาของสังคม
ในประเทศด้วยเช่นกัน (ใช้กิจกรรมย่อยนี้ภายหลัง
จากศึกษาหัวข้อในสัปดาห์ที่ 1) ภายหลังจากใช้
กิจกรรมย่อยตามล าดับข้อ  1) – 6) แล้วจึงให้
นักศึกษาเรียนรู้ผ่านการท าโครงงานแก้ปัญหา โดยมี
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
        1) ให้นักศึกษาเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน/
สังคม ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจาก “คน” โดยนักศึกษา
ใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและความเกี่ยวข้อง
กับตัวเรา โดยต้องวิเคราะห์ให้เห็นว่าตัวเราเป็นส่วน
หนึ่งในสาเหตุของปัญหาอย่างไร และให้ตัวแทน
กลุ่ม น าเสนอหน้าชั้นเรียน  
       2) หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่มอภิปรายกลุ่มของ
ตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยต้องเป็นการแก้ปัญหาที่ลง
มือปฏิบัติด้วยตนเอง 
       3) ใช้แนวทางแก้ปัญหาที่น าเสนอในกลุ่มของ
ตนแล้วพัฒนาเป็น โครงงานกลุ่ม โดยมีการประชุม
กลุ่มแล้วคัดเลือกประธานกลุ่ม และคิดเกี่ยวกับ
โครงงาน ซึ่งมีเงื่อนไข คือ เป็นโครงงานที่ต้องลงมือ
แก้ปัญหาด้วยตัวเราเอง เพื่อเสริมสร้างและฝึกการ
เป็นพลเมืองที่พึ่งตนเองในการแก้ปัญหาและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน หลังจาก
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่ข้อสรุปของกลุม่
แบบเห็นพ้องต้องกัน จึงน าเสนอความก้าวหน้าของ
โครงงานเป็นระยะ ในสัปดาห์ที่ 4 , 7 และ 11 ซึ่ง
ผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้ค าแนะน า พร้อมทั้งให้นักศึกษา
น าเสนอโครงงานในชั้นเรียน ที่จัดท าสมบูรณ์แล้วใน
สัปดาห์ที่ 15  
     สื่อการสอน : แบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน, 
เอกสารประกอบการเรียน, Power point,วีดี
ทัศน์, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี,ใบงาน,ใบความรู้โครงงาน, Computer, 
Overhead และ Projector 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

2 
 

พัฒนาการของความเป็น
พลเมืองในบริบทสังคมโลกและ
สังคมไทย 
โดย ศึกษาพลเมืองในบริบท
สังคมโลกและสังคมไทย ได้แก ่

- ย้อนดูประวัติศาสตร์
โ ลก เพื่ อพิ จ ารณา
บ ริ บ ท เ กี่ ย ว กั บ
พั ฒ น า ก า ร แ ล ะ
อุ ป ส ร ร ค ข อ ง
พลเมือง 

- การปฏิวัติอเมริกา 
- การปฏิวัติฝรั่ ง เศส

กั บ ห ลั ก ก า ร ขั้ น
พื้ น ฐานของความ
เป็นพลเมือง 

- ยุคการล่าอาณานิคม 
กั บ ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ
พลเมือง 

- สงครามโลกครั้งที่1 
กั บ ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ
พลเมือง 

- สงครามโลกครั้งที่2 
กั บ ผ ล ก ร ะ ท บต่ อ
พลเมือง 

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

- บริบทโลกในยุคหลัง
สงครามเย็น 

- พัฒนาการความเป็น
พลเมืองในสังคมไทย
โดยศึกษาพัฒนาการ
ของสังคมไทยตั้งแต่ 
สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยาตอนต้น
และตอนปลาย (เน้น
ยุ ค พ ร ะ บ ร ม ไ ต ร

6 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐาน
สังคมโลก เริ่มตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ ที่ 19 ในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนถึง
ปัจจุบัน  
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
รับชมวีดีทัศน์  
3. ผู้สอนบรรยายภาพรวมในหัวข้อ พลเมืองใน
บริบทสังคมโลก  
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสัปดาห์
ร่วมกัน 
5. (กิจกรรมที่ 2) :  กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน (Active Learning) โดยเน้นให้ผู้เรียนมี
จิตส านึกของความเป็นพลเมืองผ่านการเรียนรู้ โดย
ในกิจกรรมนี้ มีขั้นตอนดังนี้ 
     1) แบ่ งนักศึกษาเป็นกลุ่ ม ๆ ละ 5 - 6 คน 
ช่วยกันระดมความคิด โดยน าเหตุการณ์ส าคัญที่
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ช่ ว ง ศตวรรษที่  19 ถึ ง ปั จ จุ บั น 
นอกเหนือจากที่ชมวีดีทัศน์  น ามาอภิปรายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าส่งผลต่อสังคมไทยในบริบท
สังคมโลกอย่างไร หลังจากนั้นให้ตัวแทนกลุ่ม
น าเสนอหน้าชั้นเพื่อร่วมกันอภิปรายกลุ่มใหญ่ 
     2) ผู้สอนสรุปประเด็นที่นักศึกษาแต่ละกลุ่ม
น าเสนอ และบอกว่าหากทุกคนเคารพ กฎเกณฑ์ 
กติกาในการอยู่ร่วมกันบนโลกในยุคโลกาภิวัตน์แห่ง
นี้ ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดหรือน้อยลง 
     3) ผู้สอน ให้นักศึกษาร่วมกันระดมสมองคิดแลว้
น าเสนอหน้าชั้นเรียน เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น โดยวิธีแก้ไขปัญหาจะต้องเชื่อมโยงมาสู่ตัว
เราเองว่า หากเราด าเนินชีวิตในการเคารพกติกา
สังคม ปัญหาต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น และหากทุกคน
สามารถปฏิบัติตามกติกาทางสังคม ปัญหาระดบัโลก
ก็จะไม่เกิดขึ้น 
6. หลังจากท ากิจกรรมที่ 2 แล้ว เปิดโอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทั้งช่วยกันสรุปความรู้
และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระบบ e-
learning  

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

โลกนาถจตุสดมภ์
และยุคสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช) 
สมัยธนบุรี 
สมัยรัตนโกสินทร์ 
ถึงปัจจุบัน 

7. มอบหมายให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปความรู้ลง
ในสมุดจดบันทึกทุกครั้งหลังจบการเรียนใน
รายวิชา 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,คลิปวีดีทัศน์, e-learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี ,  Computer, Overhead 
และ Projector 
 

3 มรดกภูมิปัญญากับความเป็น
พลเมืองไทย  

- ภาษา 
- ศิลปะ 
- การเมือง 
- คณะราษฎร : การ

ส ร้ า ง ช า ติ ไ ท ย 
พลเมืองไทยภายใต้
รัฐธรรมนูญ 

 

6 1. ผู้สอนเปิดประเด็นค าถามว่า “นักศึกษาคิดว่าสิ่ง
ใดที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย” เพื่อน าเข้าสู่บทเรียน
ประจ าสัปดาห์ 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหา ในหัวข้อ มรดกภูมิปัญญา
กับเอกลักษณ์ความเป็นไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
ในเร่ืองภาษา ศิลปะ การเมือง  
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 -5 คนเพื่อค้นคว้า
ตัวอย่างเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญา เอกลักษณ์ของ
ไทยที่สะท้อนมาจากภาษา ศิลปะ การเมือง โดย
สืบค้นจากเอกสาร บทความ วารสาร งาน
วิชาการอ่ืนๆ จากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียนพร้อมทั้ง
เขียนสรุปลงใบงาน 
5. (กิจกรรมที่ 3) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เ รี ยน  (Active Learning)  โดย ใ ห้ นั กศึ กษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 7 – 8 คน เพื่อระดมความคิดในการ
ค้นหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาหรือสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์
ที่มีรากฐานมาจากในอดีตแล้วสะท้อนมาจนถึง
ปัจจุบันและคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน 
6. หลั งจากท ากิ จกรรมแล้ ว เปิด โอกาสให้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทั้งช่วยกันสรุปความรู้
และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระบบ e-
learning  
7. มอบหมายให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปความรู้ลง
ในสมุดจดบันทึก 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี ,ใบงาน, Computer, Overhead และ 
Projector 

4 รัฐธรรมนูญกับความเป็น
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 

 

6 1.นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนและให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ที่
มอบหมายในสัปดาห์ที่ 1 
2. ผู้สอน เปิดประเด็นค าถามว่า “การสร้างความ
เป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ควรท าอย่างไร” เพื่อน าเข้าสู่
บทเรียนประจ าสัปดาห์ 
3. ผู้สอนซักถาม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาตอบ
ค าถามเป็นรายบุคคล 
4. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหัวข้อ รัฐธรรมนูญกบั
ความเปน็พลเมืองในระบอบประชาธปิไตย 
5.  ผู้ ส อนยกกรณี ศึ กษา /ภาพตั วอย่ า ง ใน
สังคมไทย  
6. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
7. (กิจกรรมที่ 4): กิจกรรมสภาจ าลอง/บทบาท
สมมติ : กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(Active Learning) โดยให้นักศึกษาเรียนรู้ความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผ่านการท า
กิจกรรมจ าลองแสดงถึงความเป็นพลเมืองใน
สังคมไทย ได้แก่ “กิจกรรมสภาจ าลอง” ซึ่งมี
ขั้นตอนของกิจกรรม ดังนี้ 
     1) นักศึกษาช่วยกันระดมความคิดเลือก
หัวข้อที่จะอภิปรายในสภาตามความสนใจ  
     2) ผู้สอนแบ่งนักศึกษาเป็นฝ่ายต่างๆ ตาม
ความสมัครใจ ได้แก่ ประธานสภา ฝ่ายผู้เสนอ
ญัตติ และฝ่ายค้าน ส่วนที่เหลือให้เป็นผู้เข้าร่วม
ประชุมในสภาเพื่อการออกเสียง 
     3) ท ากิจกรรมสภาจ าลอง 
     4) ผู้สอนและนักศึกษาสรุปบทเรียนที่ได้จาก
กิจกรรมบทบาทสมมติ  
8. หลั งจากท ากิจกรรมแล้ ว เปิด โอกาสใ ห้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทั้งช่วยกันสรุปความรู้  

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

9. มอบหมายให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปความรู้ลง
ในสมุดจดบันทึก  
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, กรณีศึกษา/ ภาพตัวอย่าง,  Computer, 
Overhead และ Projector 

5 พลเมืองกับการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

- แนวคิดการมีส่ วน
ร่วมทางการเมือง 

- ค ว า ม ห ม า ย 
ความส าคัญ 

- ระดับของการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง 

- รูปแบบการมีส่ วน
ร่วม 

- ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ทางการเมืองภายใต้
รัฐธรรมนูญ 

6 1. ผู้ สอนตั้ งค าถาม ให้นักศึกษาช่วยกันตอบ 
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและสรุป
เกี่ยวกับค าตอบร่วมกัน 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหัวข้อพลเมืองกับการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน  
4. (กิจกรรมที่ 5) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เ รี ยน  (Active Learning)  โดย ใ ห้ นั กศึ กษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน ระดมความคิดและช่วยกัน
คิด วิเคราะห์หาแนวทางเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ระหว่างพลเมืองกับภาครัฐภายใต้รัฐธรรมนูญ โดย
ให้สืบค้นบทความ เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ 
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวและน าเสนอ กลุ่มละ 1 
บทความ พร้อมทั้งเขียนสรุปลงในใบงาน 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกันพร้อม
ทั้ งให้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมในระบบ e-
learning 
6. จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก  
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, E-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี , ใบงาน,บทความ เอกสารวิชาการ,  
Computer, Overhead และ Projector 
 

คณาจารย ์

6 สิทธิมนุษยชนกับความเป็น
พลเมือง 

- ความส าคัญ 
- พัฒนาการ 
- บทบาทของพลเมือง

ต่อการส่งเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

 

  1.ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อเปิดประเด็นให้นักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน “เกี่ยวกับความหมาย
ของสิทธิกับสิทธิมนุษยชน” เหมือนหรือแตกต่าง
กันอย่างไร โดยให้นักศึกษายกมือแสดงความ
คิดเห็นร่วมกัน 
2. ผู้สอนเปิดวีดีทัศน์ให้นักศึกษารับชมเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน หลังจากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับวีดี
ทัศน์ร่วมกัน 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

3. ผู้สอนให้นักศึกษาเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมเกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนลงใบ
งาน 
5.นักศึกษาออกมาน าเสนอและแสดงความ
คิดเห็น  
6.ผู้สอนสรปุเนื้อหาในหัวข้อ สทิธมินุษยชนกับ
ความเปน็พลเมือง 
7. ผู้สอนยกกรณีศึกษาในสังคมไทยและอภิปราย
ร่วมกัน 
8. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกันเก่ียวกับประเด็นดังกล่าว 
(กิจกรรมที่ 6) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้เรียน (Active Learning) เพื่อฝึกและเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองโดยในกิจกรรมนี้ มีขั้นตอน ดังนี้ 
     1) นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน โดยสมาชกิ
ในกลุ่มต้องตอบค าถามประเด็นที่เป็นปัญหาทาง
สังคม หรือค าถามใดๆที่เป็นเรื่องของความคิดเห็นที่
แตกต่างในขณะนั้นลงใบงาน 
     2) หลังจากนั้นให้สมาชิกในกลุ่ม บอกเหตุผลที่
เขียน แล้วให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ฟังอย่างตั้งใจ ห้าม
เถียงหรือโต้แย้ง แต่สามารถถามได้ 
     3) เมื่อแต่ละคนน าเสนอเหตุผลแล้วของตนแล้ว 
ให้เลือกตัวแทน 1 คนของกลุ่มเพื่อมาน าเสนอหน้า
ชั้นเรียน โดยบอกเหตุผลว่าท าไมสมาชิกในกลุ่มถึง
เลือกประเด็นนี้น าเสนอ 
     4) เมื่อแต่ละกลุ่มน าเสนอจบให้ผู้สอนถาม
นักศึกษาว่า รู้สึกอย่างไรเมื่อต้องฟังสิ่งที่แตกต่าง
จากความคิดของตนเอง แล้วให้นักศึกษาตอบหรือ
บอกความรู้สึก ประมาณ 4 – 5 คน 
     5) ผู้สอนสรุปว่า ถ้าคนเรารู้และตระหนักถึงสทิธิ
มนุษยชน เราจะสามารถเสนอและยอมรับฟังความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน ถึงแม้จะมีความเห็นแตกต่าง 
แต่ถ้าเรารู้จักเคารพซึ่งกันและกันสังคมไทยและ
สังคมโลกก็จะสามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองที่ดี
ได้ 
8. หลั งจากท ากิจกรรมแล้ ว เปิด โอกาสใ ห้
นักศึกษาซักถามและอภิปรายเนื้อหาและ
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทั้งช่วยกันสรุปความรู้  
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

9. มอบหมายให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปความรู้ลง
ในสมุดจดบันทึก  
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, กรณีศึ กษา ,   Computer, Overhead 
และ Projector  
 

7 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

- แ น ว คิ ด  บ ท บ า ท
ความรับผิดชอบต่อ
สังคม 

6 1.นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนและให้แต่ละกลุ่มส่ง
ตัวแทนรายงานความก้าวหน้าของโครงงาน ที่
มอบหมายในสัปดาห์ที่ 1 
2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหัวข้อ พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
4. (กิจกรรมที่ 7) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เ รี ยน  (Active Learning)  โดย ใ ห้ นั กศึ กษา
แบ่งกลุ่มๆละ 7 – 8 คน เพื่อไปปฏิบัติกิจกรรมที่
ส่งเสริมจิตส านึกสาธารณะที่ส่งเสริมให้มีความ
รั บผิ ดชอบต่ อสั งคมโดย เน้ นพื้ นที่ ภ ายใน
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนใกล้เคียงแต่มีข้อตกลงว่า
พื้นที่ที่เลือกนั้นเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนเห็นพ้องกัน
ว่ามีปัญหาแล้วต้องการให้นักศึกษาและคนในชุมชน
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมหรือแก้ไข ปรับปรุง 
หลั งจากท ากิจกรรมแล้ วมาน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในสปัดาห์ที่ 10 รวมถึงประสบการณห์รอื
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรม หรือทั้งนี้
ขึ้นกับผู้สอนและผู้ เรียนตกลงร่วมกันในวันที่
น าเสนอผล 
5. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
กิจกรรมที่เรียนร่วมกันรวมทั้งช่วยกันสรุปความรู้
และให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในระบบ e-
learning  
6. มอบหมายให้นักศึกษาจดบันทึกสรุปความรู้ลง
ในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โ ล ก ที่ ดี ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

8 พลเมืองกับการต่อต้านการ
ทุจริต 1 

6 1. วิทยากรพิ เศษบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ 
“ทุจริต ภัยคุกคามต่อแผ่นดิน” 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
3. (กิจกรรมที่ 8): กิจกรรมเรียนรู้โดยวิทยากร
พิเศษ : กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน 
(Active Learning) โดยให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 3 
- 4 คน สรุปความรู้ที่ได้จากการรับฟังวิทยากรพิเศษ
ลงใบงานแล้วคัดเลือกตัวแทนน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
4. วิทยากรพิเศษสรุปเนื้อหาพร้อมทั้งแนะน า
แหล่ งค้นคว้า  ใ ห้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่ม เติม
เก่ียวกับหัวข้อที่บรรยาย 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาที่ได้จากการ
รับฟังการบรรยายร่วมกัน 
6.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใ บ ง า น ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 

คณาจารย์ 
และวิทยากร 

9 พลเมืองกับการต่อต้านการ
ทุจริต 2 

6 1.ผู้สอนให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มมาเล่าความรู้ที่
ได้รับจากการรับฟังวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ
ซึ่งมาบรรยายในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยให้กลุ่มที่ยัง
ไม่ได้น าเสนอออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
2. ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ พลเมืองกับการ
ต่อต้านการทุจริต โดยพูดถึงผลกระทบของการ
ทุจริตต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 
4. (กิจกรรมที่ 9) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วมของ
ผู้ เ รี ยน  (Active Learning)  โดย ใ ห้ นั กศึ กษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน แต่ละกลุ่มเลือกศึกษา
เกี่ยวกับการทุจริตจากกรณีศึกษาที่ เกิดขึ้นใน
สังคมไทย และให้แต่ละกลุ่มสรุปข้อมูลเพื่อน าเสนอ
ในประเด็นต่อไปนี้ 
    1) สรุปเหตุการณ์ส าคัญ (ใครเป็นตัวละครในเรือ่ง 
แล้วมีพฤติกรรมอย่างไร) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   2) ช่องทางหรือวิธีการทุจริต (วิธีการที่ใช้ในการ
ทุจริต) 
   3) ผลเสียหรือผลกระทบจากการทุจริตจาก
กรณีศึกษาดังกล่าว 
หลังจากนั้นคัดเลือกตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกันพร้อม
ทั้ งให้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมในระบบ e-
learning 
6. จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี ,กรณีศึกษา ,  Computer, Overhead 
และ Projector 
 

10 พลเมืองกับการเสริมสร้าง
แนวทางป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน 
(ต้นแบบความส าเร็จและ
กรณีประเทศไทย) 

6 1. ผู้ สอนบรรยายในหัวข้อ พลเมืองกับการ
เสริมสร้างแนวทางป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ใน
ประเด็น ต้นแบบความส าเร็จของการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริต 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มน าเสนอกิจกรรม
ที่ ไ ด้ ไ ปปฏิ บั ติ ใ น หั วข้ อพล เมื อ งกั บคว าม
รับผิดชอบต่อสังคมของสัปดาห์ที่ 7 
4. (กิจกรรมที่ 10): กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 คน แล้วสรุปสาระส าคัญใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตลงในใบงานที่ 
มอบหมาย  หลังจากนั้นให้นักศึกษาในกลุ่มหาภาพ
ข่าวการกระท าความผิดเกี่ยวกับการทุจริต พร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดของเหตุการณ์ จ านวน 1 เรื่อง 
ท าการวิเคราะห์ พร้อมเขียนบทลงโทษและอ้างอิง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง และให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นกับเหตุการณ์ข่าวดังกล่าวและเสนอ
แนวทางป้องกัน/แก้ไข แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
5.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 

 



มคอ. 3 รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

 20 

สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใ บ ง า น ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

11 พลเมืองกับการเสริมสร้าง
แนวทางป้องกันการทุจริต
คอรัปชั่น  
( แ น ว ท า ง ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต) 
 

6 1. ผู้ ส อน ใ ห้นั กศึ กษาแต่ ล ะ กลุ่ มน า เ สน อ
ความก้าวหน้างานโครงงานรวมทั้งนิทรรศการที่
มอบหมายในสัปดาห์ที่ 1 
2. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาไปศึกษาข้อมูล
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชา
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในประเทศไทยและ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
3. หลังจากนั้นผู้สอนให้นักศึกษาระดมสมองโดย
คิดเกี่ ยวกับประเด็น ในฐานะพลเมืองของ
ประเทศจะมีส่วนร่วมต่อการเสริมสร้างป้องกัน
การทุจริตคอรัปชั่นได้อย่างไร 
4. (กิจกรรมที่ 11): กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ เ รี ยน  (Active Learning)  เพื่ อฝึ กและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่มีสิทธิ  หน้าที่  
เสรีภาพและแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเทศของตน โดยในกิจกรรมมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ ละ 5-7 หลังจากนั้นให้
แต่ละกลุ่มระดมความคิด แนวทางป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในฐานะพลเมืองจะท าอย่างไร
ได้บ้าง 
   2) ให้แต่ละกลุ่มเลือกตัวแทนแล้วน าเสนอหนา้ชัน้
เรียน 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกัน 
6.จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใ บ ง า น ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

คณาจารย์ 
และวิทยากร 

12 คุณธรรม จริยธรรมกับความ
พลเมือง 

6 1.ผู้สอนบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรมกับ
ความเป็นพลเมือง 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

3. (กิจกรรมที่ 12) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 - 4 คน เพื่ออภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับ 
คุณค่าและการกระท าที่ เกี่ยวเนื่องกับการเป็น
พลเมืองที่ดี โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
     1) ความรับผิดชอบส่วนตัว 
     2) การมีส่วนร่วมในการเป็นพลเมือง 
     3) จิตส านึกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม 
โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มสามารถเลือกหัวข้อที่กลุ่ม
ตนเองสนใจ ภายหลังจากอภิปรายกลุ่มแล้วให้สรุป
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกตัวแทน
กลุ่มน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกันพร้อม
ทั้ งให้นักศึกษาค้นคว้า เพิ่มเติมในระบบ e-
learning 
5. จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โ ล ก ที่ ดี , Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 
 

13 พลเมืองในสังคมยุคดิจิตอล 
 

6 1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในหัวข้อ พลเมืองในสังคม
ยุคดิจิตอล 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถามและอภิปราย
ร่วมกัน 
3. (กิจกรรมที่ 13) กิจกรรมแบบการมีส่วนร่วม
ของผู้ เรียน (Active Learning) โดยให้นักศึกษา
แบ่งกลุ่มๆ ละ 3 – 4 คน ท ากิจกรรมกลุ่มโดยมี
ขั้นตอน ดังนี้ 
   1) ผู้สอนก าหนดหัวข้อข่าวให้นักศึกษาไปหา
ข่าวมา โดยน ามาจากอินเตอร์เน็ท ที่เก่ียวข้องกับ
ดิจิตอล 
   2) ให้สมาชิกในกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับประเด็น
ข่าวที่น ามา หลังจากนั้นในแต่ละกลุ่มคัดเลือก
ประเด็นการพูดคุยที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดและให้
ไปน าเสนอประเด็นในกลุ่มอื่นๆ 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   3)  ใ ห้แต่ละกลุ่ มช่วยกันเลือกประ เด็นที่
นักศึกษาน าเสนอว่าประเด็นไหนมีความน่าสนใจ
ที่สุดและน าเสนอได้ดีที่สุดเมื่อเลือกได้แล้วให้ทุก
กลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของข่าวที่น ามาเสนอ
แล้วเชื่อมโยงกับตัวเรา 
   4) หลังจากนั้นผู้สอนสรุปร่วมกับนักศึกษา
เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมยุคดิจิตอลแล้ว
เราทุกคนจะร่วมกันแก้ปัญหาอย่างไร 
4. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาร่วมกันพร้อม 
5. จดบันทึกสรุปความรู้ลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โ ล ก ที่ ดี ,   Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

14 ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียงและการประยุกต์ใช้ 

  

 

6 ผู้ สอนให้นักศึกษาส่ งแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย
แบบฝึกหัดให้นักศึกษา จากนั้นพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษานอกห้องเรียนโดยไปศึกษาหน่วยงาน/ชุมชน 
ที่มีการน้อมน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และประยุกต์ใช้แนวคิดจากสถานการณ์จริง 

(กิจกรรมที่ 14) : กิจกรรมทัศนศึกษา: กิจกรรม
แบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (Active Learning) 
โดยนักศึกษาได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้/สถานการณ์จริง และให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มๆ 
ละ 3 – 4 คน แล้วผู้สอนพาไปทัศนศึกษาและให้
นักศึกษาสรุปความรู้ที่ได้จากการทัศนศึกษาลงในใบ
งาน หลังจากนั้นมอบหมายให้นักศึกษาระดม
ความคิด สื บค้ น  วิ เ ค ร าะ ห์  เ กี่ ย วกั บกา ร
ประยุ กต์ ใช้ แนวคิด เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ใน
ระดับอุดมศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม จากการไป
เรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมสรุปลงใบงาน  

 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใ บ ง า น , Computer, Overhead 
,Projector และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 

 

15 การสร้างความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี 
- ทบทวนบทเรียน สรุปงาน 

6  (กิจกรรมที่ 15) กิจกรรมแบบการมีสว่นร่วมของ
ผู้เรียน (Active Learning) โดยนกัศึกษาน าเสนอ
งานโครงงานที่มอบหมายในสัปดาห์ที่ 1 โดย
นักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็นผู้ออกแบบการน าเสนอ
รายงานและโครงงานที่ได้ด าเนนิการแล้วพร้อม
ทั้งปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะที่ได้จาก
โครงงาน และให้นักศึกษาสง่สมดุบันทึกความรู้ 
หลังจากนัน้สรุปประมวลความรูท้ั้งหมดพร้อมทั้ง
แจ้งนักศึกษาเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน 
 
สื่อการสอน: แบบประเมินผลการจัดท าโครงงาน 

คณาจารย ์

16 สอบปลายภาค  - การผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัย
แบบอิงเกณฑ์ 
(กิจกรรมที่ 16) : การสอบปลายภาค โดยใช้
เกณฑ์การประเมินแบบอิงเกณฑ์ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
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 .  พฤติ ก ร รม  ระ เบี ยบวิ นั ย  กา ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณา
การ การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์
ไปใช้ 
3 . ก า ร น า เ ส น อ ง า น  ผ ล ง า น แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

1,4,7, 
11,15 

30% 

2 -15 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                  
มีส่วนร่วมของผู้เรียน 
( Active Learning,
กิจกรรมทัศนศึกษา) 

1 .  พฤติ ก ร รม  ระ เบี ยบวิ นั ย  กา ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณา
การ การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์
ไปใช้ 
3 . ก า ร น า เ ส น อ ง า น  ผ ล ง า น แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

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 
 (ใบงาน,กรณีศึกษา
,สมุดบันทึก) 

1 .  พฤติ ก ร รม  ระ เบี ยบวิ นั ย  กา ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณา
การ การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์
ไปใช้ 
3 . ก า ร น า เ ส น อ ง า น  ผ ล ง า น แ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3,5,6,7
,8,10, 
11,15 

5% 



มคอ. 3 รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 

 25 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การ 

ประเมินผล 
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/สภาจ าลอง) 

1 .  พฤติ ก ร รม  ระ เบี ยบวิ นั ย  กา ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
ส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณา
การ การสืบค้นข้อมูล และการประยุกต์
ไปใช้ 
 

6 5% 

16 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.3, 3.1.5,  
(ทดสอบความรู้) 
ข้อสอบปลายภาค 

แบบทดสอบความรู้ 
ข้อสอบปลายภาค 
1. ตามจุดประสงค์จากเนื้อหาในหน่วย
การเรียนของรายวิชาพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ด ี
2. ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 
 

16 30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. เอกสารและต าราหลัก    
     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี                
 E-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี     
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2559). การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
อเนก เหล่าธรรมทัศน์. (2556). การเมืองของพลเมืองสู่สหัสวรรษใหม่. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย.   
จ านงค ์อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (2548).  สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ดวงกมล อัศวมาศ, จันทร์แรม เรือนแป้น และคณะ (2558). เอกสารประกอบการเรียน เหตุการณ์โลกร่วมสมัย. 

กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.  
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2556). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีระ นุชเปี่ยม. (2558). การท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลก. เอกสารในโครงการบ้าน

หม้อสู่คาร์เทียร์ ณ โรงแรมคาวารี บ้านม้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
นัฏภาวี ถวัลย์เถลิงฤทธิ.์ (2553). การศึกษานโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีมิคาอิล กอร์บาชอฟ และผล

ต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียตกับต่างประเทศ. ภาคนิพนธ์ รัสเซียศึกษา คณะศิลปะ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

วิทยากร เชียงกูล. (2550). อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพฒันา. กรุงเทพฯ : สายธาร. 
_________ (2550). อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์. 
ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์ และจารุวรรณ แก้วมะโน. (2558). การสร้างส านึกพลเมือง. กรุงเทพฯ: ส านักส่งเสริม

การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 
สถาบันพระปกเกล้า. (2555). ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ. 
_________ . (2554). ส านึกพลเมือง. รายงานวิจัย ส านักงานแผนพัฒนาการเมือง. กรุงเทพฯ. 
สัญชัย สุวังบุตรและอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2554). ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์. 
อภิษฎา ทองสะอาด. (2558). พลังเสียงพลเมืองตื่นรู้ต่อการปฏิรูปประเทศ. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า    
www.kpi.ac.th 
https://www.learningcitizen.com 
 
 
 
 
 
 

http://www.kpi.ac.th/
https://www.learningcitizen.com/citizen-learning/
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา  
  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ 
สอน และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยใช้แบบสอบถามผ่านระบบ
การประเมินอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย  
  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

2.1 การประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงานตามก าหนด 
2.2 การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหว่างเรียนและท ากิจกรรม 
2.3 การประเมินจากการทดสอบปลายภาค 
2.4 การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ได้แก่ โครงงาน รายงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2.5 การประเมินจากการท ากิจกรรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มย่อย  

 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและบริบท จากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย์  
3.3 มีการน าผลการประเมินคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา มาปรบัปรุงเนื้อหาสาระการเรยีนการ

สอน กิจกรรมการเรยีนการสอน 
3.4 มีการน าผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-

line ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.5 ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 

22 พ.ค. 2561 เรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้การประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์ข้อสอบ คะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษา การสังเกตพฤติกรรม รายงานที่มอบหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการสนทนาเพ่ือ
น าไปปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน 
 5.2 การทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยน าประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

5.3 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์  
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  


