
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย 2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 2500117 Smart Thai and Global Citizens 
2. จํานวนหนวยกิต 
     4 หนวยกิต  4(2-4-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:  - 
       4.2 อาจารยผูสอน:  คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
5. ภาคการศึกษา/ช้ันปที่เรียน 
     - 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
    ไมมี 
 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
 
8. สถานที่เรียน 

     ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
    วันที่ 23 มิถุนายน 2562  
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หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.1.1 มีความรูพื้นฐานเก่ียวกับประวัติความเปนมาของสังคมไทยและสังคมโลก 

1.1.2 มีความเขาใจและสามารถอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของสังคมไทยในบริบท
ของสังคมโลก ทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีและภัยคุกคามประเภท
ตางๆ ได         

 1.1.3 สามารถอธิบายถึงมรดกทางภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของความเปนพลเมืองไทย ที่มีพ้ืนฐาน
มาจากสังคมที่มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย โดยสอดคลองกับบริบทของสังคมโลกในศตวรรษ
ที่ 21 

 1.1.4 สามารถอธิบายเก่ียวกับสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวมในฐานะของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกได 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.2.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห แกไขปญหาทามกลางสภาวการณแหงการเปลี่ยนแปลง               

ของสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่มีแนวคิดการอยูรวมกันอยางสันติ 
 1.2.2 มีทักษะในการคนควา การคัดเลือก วินิจฉัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 

ตลอดจนรูเทาทันสื่อตางๆ อาทิ หนังสือ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทตางๆ    
1.2.3 มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

ไดอยางเหมาะสม 
1.2.4 มีทักษะในการจัดการตนเองไดอยางเหมาะสมและสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ

ดํารงชีวิตตอไปในอนาคตภายใตหนาที่แหงความเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของแตละศาสนาในสังคมโลก รวมทั้งการประพฤติตนตาม

คุณลักษณะคานิยมไทยที่ดี 
1.3.2 มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะและสามารถ

ปฏิบัติตอตนเองและผูอ่ืนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกที่ดี 
1.3.3 ตระหนักถึงความหลากหลายของพหุวัฒนธรรมและการอยูรวมกันไดอยางสันติ 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือใหเปนรายวิชาทีเ่ทาทันตอสถานการณการเปลี่ยนแปลงในบริบทของสังคมไทย ภายใตบริบทของสังคม
โลก ในมิตดิานสังคม ดานเศรษฐกิจ ตลอดจนดานการเมืองการปกครอง ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงเนื้อหา
ประกอบการเรียนตางๆ ใหทันสมัยอยูเสมอ  ตลอดทั้งยังตองรูจักและคัดเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือจากแหลงขอมูล
ตาง  ๆที่มีหลายประเภท เพื่อนํามาประกอบการเรียนการสอนใหแกนักศึกษา ซึ่งจะทําใหนักศึกษารูเทาทันตอกระแส
การเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวภายใตภาวการณการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนสามารถ
แกไขปญหาตาง  ๆที่เกิดขึ้นจากการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมแบบพหุวัฒนธรรมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
ดวยแนวทางสันติวิธ ี
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หมวดที ่3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
 
  ประวัติความเปนมาของสังคมไทยและโลกจากอดีตสูปจจุบัน มรดกทางภูมิปญญาในสาขา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับเอกลักษณของความเปนไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือการปรับตัวใหเทาทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา ความรวมมือและการอยูรวมกันอยาง
สันติ   ความรับผิดชอบตอสังคม ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชั่น รูจักหนาที่ความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
ตระหนักถึงความเปนปจเจกชนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก 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. จํานวนช่ัวโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

60 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน รายบุคคล  

อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษารายกลุมและรายบุคคลตาม
ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 12 ชั่วโมง/สัปดาห 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 
การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมพ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณใน
ส่ิงที่ดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณี
ไทย 

   1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.1.3 มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม

เอื้ออาทรใสใจเพ่ือนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
   1.1.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย  

       1.1.5 ทัศนคติปฏิเสธคอรัปช่ัน การแสดงออกในดานความคิดและพฤติกรรม    
1.2 วิธีการสอน 

   1.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการเรียนรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม ใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและ
นํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรู อาทิ การบรรยายสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
และความรับผิดชอบ การยกตัวอยางกรณีศึกษา 
   1.2.2 เนนการมีสวนรวมของผูเรียนในการดําเนินกิจกรรมการเรียนรู โดยการนําตัวอยาง
กรณีศึกษาจากเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ใหเกิดการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห สังเคราะห และ
การประยุกตใชในชีวิตจริง 
   1.2.3 จัดกิจกรรมพิเศษที่สงเสริมใหผู เ รียนเกิดพัฒนาการการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรมตามที่กําหนดในรายวิชาอยางตอเนื่อง 
   1.2.4 มอบหมายใหนักศึกษาผลิตผลงานที่สะทอนคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม
ตามผลลัพธการเรียนรูเปนรายกลุม 
   1.2.5 ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและความ
รับผิดชอบ 
  1.3 วิธีการประเมินผล   
   1.3.1 ประเมินจากการเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษาตามกําหนดเวลา 
   1.3.2 ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นใน
ระหวางการทํางานรวมกัน  
   1.3.3 สังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกในระหวางเรียน  
   1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบ ความรักในความเปนไทย การเปนผูมีจิตสาธารณะ  
  1.3.5 วัดเจตคติของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรมหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอน
ในแตละหนวยการเรียนรูหรือแตละภาคเรียน 
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2. ความรู    
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู    
 2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
 2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล 
 2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเร่ืองที่เก่ียวกับตนเองและผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม                 

และธรรมชาติ 
2.2 วิธีการสอน  

 2.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการ
เรียนรูดานความรูใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามา
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรู อาทิ การบรรยายในสวนของแนวคิด การจัดกิจกรรม
แบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การอภิปรายกลุม (Group 
Discussion) การสืบคน (Inquiry Based Learning) การเรียนรูจากปญหา (Problem Based Learning) และการ
ระดมสมอง (Brainstorming) ทั้งจากการคนควาดวยตนเอง (Self-study) ผานระบบเครือขายขอมูล
สารสนเทศ (internet) และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย     
   2.2.2 ใชวิธีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูที่
หลากหลายสอดคลองกับสาระการเรียนรูในรายวิชา เชน การใชกรณีศึกษา การสนทนา การระดมสมอง
อภิปรายกลุมใหญ กลุมยอย และการนําเสนอเน้ือหาความรูหนาชั้นเรียน 
   2.2.3 การเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณโดยตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษใหความรูเฉพาะเร่ือง การทํากิจกรรมโครงงาน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษา
จากผูสอนที่มีความเชี่ยวชาญและจากวิทยากรหรือภูมิปญญาทองถิ่น 
   2.2.4 จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูครอบคลุมเน้ือหาสาระตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู (Curriculum Mapping) ในรายวิชาโดยมอบหมายงานเปนรายบุคคลและ
กลุมยอย 

 2.2.5 จัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหา
ความรูและการสรุปองคความรูดวยตนเอง (Self-study) ผานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (internet) 
และสื่อตางๆ    

2.3 วิธีการประเมินผล   
   2.3.1 การถาม-ตอบความรูที่เรียนในระหวางการจัดการเรียนรู  
   2.3.2 การตอบคําถามทายบทเรียน 
   2.3.3 การทดสอบปลายภาคเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
   2.3.4 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอดและผลสัมฤทธิ์ของงาน เชน รายงาน โครงงาน ชิ้นงาน 
   2.3.5 การประเมินผลลัพธการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระหวางดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู
ในรายวิชา เชน การอภิปรายเน้ือหาในบทเรียน การทํากิจกรรมกลุมยอย การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
 
3. ทักษะทางปญญา  
      3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  
  3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกปญหา  
 3.1.5 มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21  
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3.2 วิธีการสอน 
 3.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลลัพธการ

เรียนรูดานทักษะทางปญญาใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรู
และนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรู อาทิ เปดประเด็นหรือสรางคําถามในชั้น
เรียนอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม การระดมสมอง เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาหาแนว
ทางแกไข 
   3.2.2 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบผูเรียนมีสวนรวม โดยมีการประยุกตใหผูเรียนไดใช
ทักษะทางปญญา เชน การวางแผนงาน การตัดสินใจแกปญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห สังเคราะหและสรุปแนวความคิดในการทํางาน รายงาน โครงงาน ชิ้นงาน  
   3.2.3 จัดการเรียนรูที่เนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิดเชิงตรรกะ การ
อภิปรายกลุม และสรุปผลอยางมีหลักการ นาเชื่อถือและสามารถอางอิงได  
   3.2.4 มอบหมายการทําโครงงาน (Project Based Learning) การสรุปความรูที่ไดจากการทํา
โครงงาน การเรียนรู คิด วิเคราะห สืบคน ขอมูลตาง  ๆรวมถึงการเรียนรูจากสภาพจริงในชุมชน เพื่อฝกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่จะตอง สืบคน เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควา ดวย
วิธีการตาง ๆ ทําใหผูเรียนตองใชกรณีศึกษา (Case Study) การสืบคน (Inquiry Based Learning) การเรียนรูจาก
ปญหา (Problem Based Learning) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming) 
เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความคิดริเร่ิมในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
และ สามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเองได 
   3.2.5 นํานักศึกษาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอกหองเรียนที่เก่ียวของสัมพันธกับเน้ือหา
รายวิชา 
 3.3 วิธีการประเมินผล  
   3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะทางปญญา 
   3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบตางๆ ไดแก รายงาน โครงงานที่มอบหมาย  
   3.3.3 การถาม-ตอบในระหวางการจัดการเรียนรู 
   3.3.4 การทดสอบปลายภาค 
 
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 
4.1.1 มีความตระหนักรูถึงสิทธิ บทบาทและหนาที่ของตนเอง ตลอดจนเขาใจ เห็น       

คุณคาและเคารพสิทธิของผูอื่น 
4.1.2 ความเปนพลเมืองที่มีคุณคา และรับผิดชอบตอสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและ                  

ผูตามที่ดี มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคม ไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา การ
เรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 

4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอื่นอยาง
สรางสรรคตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยูรวมทั้งเขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 
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4.2 วิธีการสอน 
   4.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการ
เรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ใหครอบคลุมตามแผนที่กระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีกิจกรรมการเรียนรู อาทิ 
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางความรวมมือและความรับผิดชอบรวมกัน  
   4.2.2 การจัดการเรียนการสอนที่ มุงเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษา          
การอภิปราย การสอนโดยการตั้งโจทยปญหา และการแสดงบทบาทสมมติ (สภาจําลอง) 
   4.2.3 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนกลุมและใหใชกระบวนการกลุม
ทํางานดวยความเสียสละ 
   4.2.4 มอบหมายการทํากิจกรรมกลุมที่เปนโครงงาน ใหผูเรียนไดใชทักษะดานตางๆ ใน
ศตวรรษที่ 21 เพื่อใชในการแสวงหาความรู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา หรือการทดสอบตามความ
สนใจของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงานไดเองตอไปในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการเขารวม
กิจกรรมที่เนนความชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

4.2.5 เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ไมเขาชั้นเรียน นําเสนอผลงานฉบับใหมที่แตกตางจาก
นักศึกษาที่เขาชั้นเรียนตามปกติ 

4.3 วิธีการประเมินผล 
   4.3.1 การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมกลุมและการทํางานเปนทีม 
   4.3.2 การสังเกตพฤติกรรม การแสดงออก ความเสียสละและจิตอาสาในระหวางการเขา
รวมกิจกรรมกลุม 
   4.3.3 การประเมินผลความสําเร็จของโครงการที่มอบหมายที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนด 
แบงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบการเปนผูมีจิตอาสา ความเสียสละ และการชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.1 มีความรูในการใชส่ือและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน  

5.1.3 มีทักษะในการคิดคํานวณ การวิเคราะหเชิงตัวเลขและเชิงเหตุผลที่เปนตรรกะ 
5.1.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ในการทํางานและการส่ือสาร 

5.2 วิธีการสอน 
5.2.1 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูโดยผูสอนวิเคราะหพฤติกรรมการเรียนรูและผลการ 

เรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีใหครอบคลุมตามแผนที่
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธการเรียนรูและนํามาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยมีกิจกรรม
การเรียนรู อาทิ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักการวิเคราะหสถานการณตางๆ จากกรณีศึกษาและ
ตัวอยางจากขอมูลและสื่อสารสนเทศตางๆ จัดกิจกรรมการเรียนรูผานสื่อออนไลนเพ่ือใหมีการประยุกตใช
คอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตางๆ ในการรายงานหรือโครงการที่มอบหมาย 
   5.2.2 จัดการเรียนการสอนที่เนนการคิดเชิงตรรกะบนพื้นฐานของความเปนเหตุและผล  
   5.2.3 มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การ
สรางชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานสื่อออนไลน การใช e-Learning ในหองเรียนกลับดาน 
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(Flipped classroom) ที่ผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนบทเรียน ศึกษาคนควาไดดวยตนเองทั้งกอนและหลัง
บทเรียนที่ตองเขาเรียนกับอาจารยผูสอน 
   5.2.4 การสงเสริมใหเกิดการประยุกตใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข การคิดเชิงตรรกะ ความสม
เหตุผลตามขอเท็จจริง การวิเคราะหขอมูล การพูดและการเขียนสื่อสารเพ่ือรายงานเนื้อหาสาระตาง ๆ ตาม
ขอกําหนดในรายวิชา ดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบในการจัดทํารายงานหรือโครงการที่ศึกษา
คนควา 

5.3 วิธีการประเมินผล 
   5.3.1 ใชวิธีการถาม-ตอบความรูที่เก่ียวของในระหวางการจัดการเรียนรู 
   5.3.2 ประเมินจากโครงการที่มอบหมายหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายใหใชความรูและ
ทักษะในการใชสื่อเทคโนโลยีตางๆ ประกอบในการสรางผลงานและการสื่อสาร ตลอดทั้งการนําเสนอดวยสื่อ
เทคโนโลยีประเภทตางๆ อยางเหมาะสม 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห 

ที ่
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะนํา
เนื้อหารายวิชา  
ขอตกลงเบ้ืองตน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 
งานมอบหมาย 
และเริ่มศึกษาหัวขอ แนวคิด
ทั่วไปเก่ียวกับความเปน
พลเมือง 

- ความหมายของ
พลเมือง 

- แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเปนพลเมือง 

- พัฒนาการแนวคิด
เกี่ยวกับความเปน
พลเมือง 

- องคประกอบของ
ความเปน
พลเมือง   

- ความเปนพลโลก 
   
 
 
 

6      1.ผูสอนปฐมนิเทศโดยแนะนําเนื้อหารายวิชา
ช้ีแจงแนวการเรียนการสอน ขอตกลงกฎเกณฑ
ตางๆ ในช้ันเรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและ
วิธีการวัดและประเมินผล แนะนําเอกสาร ตํารา 
website ส่ือบทเรียน E- learning ที่ใช
ประกอบการเรียนและคนควาเพ่ิมเติม และงาน
มอบหมาย งานกิจกรรมที่เสริมสรางความเปน
พลเมืองไทยและพลโลกท่ีดีซึ่งจะมีกิจกรรม
ระหวางเรียนตลอดท้ังภาคเรียน 
     2. ผูสอนต้ังคําถาม เก่ียวกับ ความหมาย
หรือคําจํากัดความของคําวาพลเมือง แลวให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
     3. หลังจากนั้น ผูสอนต้ังคําถามเพิ่มเกี่ยวกับ
พลเมือง เพ่ือเปนการนําเขาสู เนื้อหาวิชา วา 
“นักศึกษาคิดวาเหตุใดประชาธิปไตยจึงไมคอย
ประสบความสําเร็จในประเทศไทย” 
     4. นักศึกษาแสดงความคิดเห็นรวมกัน หลังจาก
นั้น ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปเก่ี ยวกับ
ประเด็นคําถาม 
     5. หลังจากนั้น ผูสอนต้ังคําถามตอเพื่อใหผูเรียน
เกิดกระบวนการคิด เก่ียวกับความหมายของ
พลเมือง ความหมายของพลโลก และใหนักศึกษา
แสดงความคิดเห็นรวมกัน หลังจากนั้นผูสอนสรุป
ความหมายของคําวา พลเมืองและพลโลกรวมกับ
นักศึกษา 
     6. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจํ า
สัปดาหรวมกันและแจงนักศึกษาใหทําแบบฝกหัด
ทายบทเรียนหลังจากจบการเรียนในแตละสัปดาห
เพ่ือใหนักศึกษาไดทบทวน คนควาและลองหา
คําตอบจากการศึกษาตามหัวขอท่ีเรียนในราย
สัปดาห และใหนําสงสัปดาหท่ี 14 กอนไปทัศน
ศึกษานอกหองเรียน 
     7. มอบหมายใหนักศึกษาไปคนควาเพ่ิมเติมใน
ระบบ e-learning ของรายวิชา และจากเอกสาร
ขอมูลแนะนํา 
 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

     8. (กิจกรรมที่ 1) : โครงงาน กิจกรรมแบบการ
มีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) โดยให
นักศึกษาแบงกลุ มๆ ละ 7 – 8 คน เพื่อจัดทํา
โครงงานแกปญหา (Project-Based Learning) โดย
ใหนักศึกษาคิด วิเคราะห คนควา ดวยวิธีการตางๆ 
ดวยตนเองผานกระบวนการกลุม แลวชวยกันระดม
สมองภายในกลุมเพ่ือใหไดหัวขอ/ประเด็นในการ
จัดทําโครงงานประจํารายวิชา โดยมีหัวขอโครงงาน 
คือ “การจัดทําโครงงานเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
ในสังคม” โดยมีวัตถุประสงคมุงใหนักศึกษาฝก
ความเปนพลเมืองผานการวิเคราะหเช่ือมโยงปญหา
ในมหาวิทยาลัยกับปญหาของสังคมในประเทศไทย 
ซึ่งจะทําใหนักศึกษามีความรับผิดชอบและสามารถ
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมได ซ่ึงมี ข้ันตอนของ
กิจกรรมยอย ไดแก  
         1) ใหนักศึกษาเขียนปญหาท่ีเกิด ข้ึนใน
มหาวิทยาลัยลงในใบงาน 
        2) ใหนักศึกษาเขียนวาปญหาจาก ขอ 1) เรื่อง
ใดบางท่ีนักศึกษาเคยทํา โดยเขียนมา  1 ขอ 
        3) ผูสอนใหนักศึกษาแตละกลุมสรุปปญหาท่ี
เขียน จาก ขอ 1) และ 2) ลงใบงานท่ีมอบใหแตละ
กลุม 
        4) จากใบงานจะเห็นไดวาอาจจะมีประเด็น
เหมือนหรือคลายกัน หลังจากนั้น ผูสอนถาม
นักศึกษาวา “สรุปวาปญหาท่ีเกิดในมหาวิทยาลัย
เกิดจากใคร” และ “ถาจะแกควรจะแกท่ีใคร” 
        5) ผู สอนถามนั กศึกษาว า ปญหาของ
มหาวิทยาลัยกับปญหาของสั งคมในประเทศ
เช่ือมโยงกันหรือไม อยางไร และใหตัวแทนกลุมเปน
ผูตอบ 
       6) ผูสอนสรุปวา มหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่ง
ของประเทศไทย และหมายความวาเปนการสะทอน
ภาพของประเทศด วย ถ าเราสร างปญหาใน
มหาวิทยาลัยของเรา ก็เทากับวาเราสรางปญหาหรือ
กอปญหาใหประเทศดวย และในทางกลับกันหาก
นักศึกษาไมสรางปญหา แตแกปญหาภายใน
มหาวิทยาลัย นั่นแสดงวาเปนการแกปญหาในสังคม
ในประเทศดวยเชนกัน (ใชกิจกรรมยอยนี้ภายหลัง
จากศึกษาหัวขอในสัปดาหที่ 1) ภายหลังจากใช
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

กิจกรรมยอยตามลําดับขอ  1) – 6) แลวจึงให
นักศึกษาเรียนรูผานการทําโครงงานแกปญหา โดยมี
ข้ันตอนของกิจกรรมการเรียนรู ดังนี ้
        1) ใหนักศึกษาเสนอปญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม 
ซึ่งเปนปญหาท่ีเกิดจาก “คน” โดยนักศึกษาใช
กระบวนการวิเคราะหปญหาและความเก่ียวของกับ
ตัวเรา โดยตองวิเคราะหใหเห็นวาตัวเราเปนสวน
หนึ่งในสาเหตุของปญหาอยางไร และใหตัวแทน
กลุม นําเสนอหนาช้ันเรียน  
       2) หลังจากนั้นใหแตละกลุมอภิปรายกลุมของ
ตนเองเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการ
แกปญหาที่เกิดข้ึน โดยตองเปนการแกปญหาท่ีลง
มือปฏิบัติดวยตนเอง 
       3) ใชแนวทางแกปญหาท่ีนําเสนอในกลุมของ
ตนแลวพัฒนาเปน โครงงานกลุม โดยมีการประชุม
กลุมแลวคัดเลือกประธานกลุม และคิดเกี่ยวกับ
โครงงาน ซ่ึงมีเง่ือนไข คือ เปนโครงงานที่ตองลงมือ
แกปญหาดวยตัวเราเอง เพ่ือเสริมสรางและฝกการ
เปนพลเมืองที่พ่ึงตนเองในการแกปญหาและมีความ
รับผิดชอบตอสังคมที่เราอาศัยอยูรวมกัน หลังจาก
แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูขอสรุปของกลุม
แบบเห็นพองตองกัน จึงนําเสนอความกาวหนาของ
โครงงานเปนระยะ ในสัปดาหท่ี 4 , 7 และ 11 ซึ่ง
ผูสอนเปนเพียงผูใหคําแนะนํา พรอมท้ังใหนักศึกษา
นําเสนอโครงงานในช้ันเรียน ที่จัดทําสมบูรณแลวใน
สัปดาหท่ี 15  
     สื่อการสอน : แบบทดสอบความรูกอนเรียน, 
เอกสารประกอบการเรียน, Power point,วีดี
ทัศน, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกท่ีดี,ใบงาน,ใบความรูโครงงาน, Computer, 
Overhead และ Projector 
 

2 
 

พัฒนาการของความเปน
พลเมืองในบริบทสังคมโลกและ
สังคมไทย 
โดย ศึกษาพลเมืองในบริบท
สังคมโลกและสังคมไทย ไดแก 

- ยอนดูประวัติศาสตร
โ ลก เ พ่ื อพิ จ า รณา

6 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน เพื่อใหเขาใจถึงพ้ืนฐาน
สังคมโลก เริ่มต้ังแตคริสตศตวรรษ ที่ 19 ในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จนถึง
ปจจุบัน  
2. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปประเด็นจากการ
รับชมวีดีทัศน  

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

บ ริ บ ท เ ก่ี 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 ข้ั น
พ้ืนฐานของความ
เปนพลเมือง 

- ยุคการลาอาณานิคม 
กั บ ผลก ระท บ ต อ
พลเมือง 

- สงครามโลกคร้ังท่ี1 
กั บ ผลก ระท บ ต อ
พลเมือง 

- สงครามโลกคร้ังท่ี2 
กั บ ผลก ระท บ ต อ
พลเมือง 

- ส ง ค ร า ม เ ย็ น : 
อุ ด ม ก า ร ณ กั บ
ผลกระทบตอความ
เปนพลเมืองโลก 

- บริบทโลกในยุคหลัง
สงครามเย็น 

- พัฒนาการความเปน
พลเมืองในสังคมไทย
โดยศึกษาพัฒนาการ
ของสังคมไทยต้ังแต 
สมัยสุโขทัย 
สมัยอยุธยาตอนตน
และตอนปลาย (เนน
ยุ ค พ ร ะ บ ร ม ไ ต ร
โลกนาถจ ตุสดมภ
และยุคสมเด็จพระ
นารายณมหาราช) 
สมัยธนบุร ี
สมัยรัตนโกสินทร 
ถึงปจจุบัน 

3. ผูสอนบรรยายภาพรวมในหัวขอ พลเมืองใน
บริบทสังคมโลก  
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจําสัปดาห
รวมกัน 
5. (กิจกรรมที่ 2) :  กิจกรรมแบบการมีสวนรวม
ของผูเรียน (Active Learning) โดยเนนใหผูเรียนมี
จิตสํานึกของความเปนพลเมืองผานการเรียนรู โดย
ในกิจกรรมนี้ มีข้ันตอนดังนี ้
     1) แบ งนั กศึกษาเปนกลุม  ๆ ละ 5 - 6 คน 
ชวยกันระดมความคิด โดยนําเหตุการณสําคัญที่
เ กิ ด ข้ึ น ในช ว งศตวร รษที่  19 ถึ งป จจุ บั น 
นอกเหนือจากท่ีชมวีดีทัศน นํามาอภิปรายถึง
เหตุการณท่ีเกิดข้ึนวาสงผลตอสังคมไทยในบริบท
สังคมโลกอยางไร หลังจากนั้นใหตัวแทนกลุม
นําเสนอหนาช้ันเพื่อรวมกันอภิปรายกลุมใหญ 
     2) ผูสอนสรุปประเด็นที่นักศึกษาแตละกลุม
นําเสนอ และบอกวาหากทุกคนเคารพ กฎเกณฑ 
กติกาในการอยูรวมกันบนโลกในยุคโลกาภิวัตนแหง
นี้ ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดหรือนอยลง 
     3) ผูสอน ใหนักศึกษารวมกันระดมสมองคิดแลว
นําเสนอหนาช้ันเรียน เกี่ยวกับแนวทางแกไขปญหา
ที่เกิดข้ึน โดยวิธีแกไขปญหาจะตองเช่ือมโยงมาสูตัว
เราเองวา หากเราดําเนินชีวิตในการเคารพกติกา
สังคม ปญหาตางๆ ก็จะไมเกิดข้ึน และหากทุกคน
สามารถปฏิบัติตามกติกาทางสังคม ปญหาระดับโลก
ก็จะไมเกิดข้ึน 
6. หลังจากทํากิจกรรมท่ี 2 แลว เปดโอกาสให
นัก ศึกษา ซักถามและอภิปรายเนื้ อหาและ
กิจกรรมที่เรียนรวมกันรวมท้ังชวยกันสรุปความรู
และใหนักศึกษาคนควาเพิ่ม เติมในระบบ e-
learning  
7. มอบหมายใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปความรูลง
ในสมุดจดบันทึกทุกครั้งหลังจบการเรียนใน
รายวิชา 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,คลิปวีดีทัศน, e-learning รายวิชาพลเมือง
ไทยและพลโลกท่ีดี,  Computer, Overhead 
และ Projector 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

3 มรดกภูมิปญญากับความเปน
พลเมืองไทย  

- ภาษา 
- ศิลปะ 
- การเมือง 
- คณะราษฎร : การ

ส ร า ง ช า ติ ไ ท ย 
พลเมืองไทยภายใต
รัฐธรรมนูญ 

 

6 1. ผูสอนเปดประเด็นคําถามวา “นักศึกษาคิดวาส่ิง
ใดที่บงบอกถึงความเปนไทย” เพ่ือนําเขาสูบทเรียน
ประจําสัปดาห 
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหา ในหัวขอ มรดกภูมิปญญา
กับเอกลักษณความเปนไทยต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 
ในเรื่องภาษา ศิลปะ การเมือง  
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
4. นักศึกษาแบงกลุม ๆ ละ 4 -5 คนเพื่อคนควา
ตัวอยางเก่ียวกับมรดกภูมิปญญา เอกลักษณของ
ไทยท่ีสะทอนมาจากภาษา ศิลปะ การเมือง โดย
สืบคนจากเอกสาร บทความ  วารสาร งาน
วิชาการอื่นๆ จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ใหตัวแทนกลุมนําเสนอหนาช้ันเรียนพรอมทั้ง
เขียนสรุปลงใบงาน 
5. (กิจกรรมที่ 3) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน  (Active Learning)  โดยให นั ก ศึ กษา
แบงกลุมๆ ละ 7 – 8 คน เพ่ือระดมความคิดในการ
คนหาเกี่ยวกับภูมิปญญาหรือส่ิงประดิษฐสรางสรรค
ที่มีรากฐานมาจากในอดีตแลวสะทอนมาจนถึง
ปจจุบันและคัดเลือกตัวแทนกลุมเพ่ือนําเสนอหนา
ช้ันเรียน 
6. ห ลังจากทํากิ จกรรมแล ว เป ด โอกาสให
นัก ศึกษา ซักถามและอภิปรายเนื้ อหาและ
กิจกรรมที่เรียนรวมกันรวมทั้งชวยกันสรุปความรู
และใหนักศึกษาคนควาเพิ่ม เติมในระบบ e-
learning  
7. มอบหมายใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปความรูลง
ในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี ,ใบงาน, Computer, Overhead และ 
Projector 
 
 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

4 รัฐธรรมนูญกับความเปน
พลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

6 1.นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนและใหแตละกลุมสง
ตัวแทนรายงานความกาวหนาของโครงงาน ท่ี
มอบหมายในสัปดาหที่ 1 
2. ผูสอน เปดประเด็นคําถามวา “การสรางความ
เปนพลเมืองใหเกิดข้ึนในสังคมท่ีมีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ควรทําอยางไร” เพื่อนําเขาสู
บทเรียนประจําสัปดาห 
3. ผูสอนซักถาม และเปดโอกาสใหนักศึกษาตอบ
คําถามเปนรายบุคคล 
4. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในหัวขอ รัฐธรรมนูญกับ
ความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
5.  ผู สอนยกกรณี ศึกษา /ภาพ ตัวอย า ง ใ น
สังคมไทย  
6. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
7. (กิจกรรมที่  4): กิจกรรมจําลองบทบาท
สมมติ: กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน 
(Active Learning) โดยใหนักศึกษาเรียนรูความเปน
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยผานการทํ า
กิจกรรมจําลองแสดงถึงความเปนพลเมืองใน
สังคมไทย ไดแก “กิจกรรมสภาจําลอง” ซ่ึงมี
ข้ันตอนของกิจกรรม ดังนี ้
     1) นักศึกษาชวยกันระดมความคิดเ ลือก
หัวขอท่ีจะอภิปรายในสภาตามความสนใจ  
     2) ผูสอนแบงนักศึกษาเปนฝายตางๆ ตาม
ความสมัครใจ ไดแก ประธานสภา ฝายผูเสนอ
ญัตติ และฝายคาน สวนที่เหลือใหเปนผูเขารวม
ประชุมในสภาเพ่ือการออกเสียง 
     3) ทํากิจกรรมสภาจําลอง 
     4) ผูสอนและนักศึกษาสรุปบทเรียนท่ีไดจาก
กิจกรรมบทบาทสมมติ  
8. ห ลังจาก ทํากิ จกรรมแล ว เป ด โอกาสให
นัก ศึกษา ซักถามและอภิปรายเนื้ อหาและ
กิจกรรมทีเ่รียนรวมกันรวมท้ังชวยกันสรุปความรู  
9. มอบหมายใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปความรูลง
ในสมุดจดบันทึก  
 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, กรณีศึกษา/ ภาพตัวอยาง,  Computer, 
Overhead และ Projector 

5 พลเมืองกับการมีสวนรวม
ทางการเมือง 

- แนว คิดการมีส วน
รวมทางการเมือง 

- ค ว า ม ห ม า ย 
ความสําคัญ 

- ระดับของการมีสวน
รวมทางการเมือง 

- รูปแบบการมีสวน
รวม 

- ก า ร มี ส ว น ร ว ม
ทางการเมืองภายใต
รัฐธรรมนูญ 

6 1. ผูสอนต้ั งคําถาม ใหนั กศึกษาช วยกันตอบ 
เก่ียวกับการมีสวนรวมทางการเมืองและสรุป
เก่ียวกับคําตอบรวมกัน 
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในหัวขอพลเมืองกับการ
มีสวนรวมทางการเมือง 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน  
4. (กิจกรรมที่ 5) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน  (Active Learning)  โดยให นั ก ศึ กษา
แบงกลุมๆ ละ 5-7 คน ระดมความคิดและชวยกัน
คิด วิเคราะหหาแนวทางเสริมสรางการมีสวนรวม
ระหวางพลเมืองกับภาครัฐภายใตรัฐธรรมนูญ โดย
ใหสืบคนบทความ เอกสาร ส่ือส่ิงพิมพ ตางๆ 
เก่ียวกับประเด็นดังกลาวและนําเสนอ กลุมละ 1 
บทความ พรอมท้ังเขียนสรุปลงในใบงาน 
5. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหารวมกันพรอม
ทั้ งใหนัก ศึกษาคนควา เ พ่ิมเ ติม ในระบบ e-
learning 
6. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก  
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, E-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกที่ดี ,  ใบงาน,บทความ เอกสารวิชาการ,  
Computer, Overhead และ Projector 
 

คณาจารย 

6 สิทธิมนุษยชนกับความเปน
พลเมือง 

- ความสําคัญ 
- พัฒนาการ 
- บทบาทของพลเมือง

ตอการสงเสริมสิทธิ
มนุษยชน 

 

  1.ผูสอนต้ังคําถามเพ่ือเปดประเด็นใหนักศึกษาได
แสดงความคิดเห็นรวมกัน “เกี่ยวกับความหมาย
ของสิทธิกับสิทธิมนุษยชน” เหมือนหรือแตกตาง
กันอยางไร โดยใหนักศึกษายกมือแสดงความ
คิดเห็นรวมกัน 
2. ผูสอนเปดวีดีทัศนใหนักศึกษารับชมเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน หลังจากนั้นอภิปรายเกี่ยวกับวีดี
ทัศนรวมกัน 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

3. ผูสอนใหนักศึกษาเขียนเหตุการณที่เกิดข้ึนใน
สังคมเก่ียวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชนลงใบ
งาน 
5.นักศึกษาออกมานํา เสนอและแสดงความ
คิดเห็น  
6.ผูสอนสรุปเนื้อหาในหัวขอ สิทธิมนุษยชนกับ
ความเปนพลเมือง 
7. ผูสอนยกกรณีศึกษาในสังคมไทยและอภิปราย
รวมกัน 
8. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกันเก่ียวกับประเด็นดังกลาว 
(กิจกรรมที่ 6) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียน (Active Learning) เพื่อฝกและเสริมสราง
ความเปนพลเมืองโดยในกิจกรรมนี้ มีข้ันตอน ดังนี ้
     1) นักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 3 – 4 คน โดยสมาชิก
ในกลุมตองตอบคําถามประเด็นท่ีเปนปญหาทาง
สังคม หรือคําถามใดๆท่ีเปนเรื่องของความคิดเห็นที่
แตกตางในขณะนั้นลงใบงาน 
     2) หลังจากนั้นใหสมาชิกในกลุม บอกเหตุผลที่
เขียน แลวใหสมาชิกคนอื่นๆ ฟงอยางต้ังใจ หาม
เถียงหรือโตแยง แตสามารถถามได 
     3) เมื่อแตละคนนําเสนอเหตุผลแลวของตนแลว 
ใหเลือกตัวแทน 1 คนของกลุมเพื่อมานําเสนอหนา
ช้ันเรียน โดยบอกเหตุผลวาทําไมสมาชิกในกลุมถึง
เลือกประเด็นนี้นําเสนอ 
     4) เมื่อแตละกลุมนําเสนอจบใหผูสอนถาม
นักศึกษาวา รูสึกอยางไรเมื่อตองฟงส่ิงที่แตกตาง
จากความคิดของตนเอง แลวใหนักศึกษาตอบหรือ
บอกความรูสึก ประมาณ 4 – 5 คน 
     5) ผูสอนสรุปวา ถาคนเรารูและตระหนักถึงสิทธิ
มนุษยชน เราจะสามารถเสนอและยอมรับฟงความ
คิดเห็นซ่ึงกันและกัน ถึงแมจะมีความเห็นแตกตาง 
แตถาเรารูจักเคารพซึ่งกันและกันสังคมไทยและ
สังคมโลกก็จะสามารถพัฒนาความเปนพลเมืองท่ีดี
ได 
8. ห ลังจาก ทํากิ จกรรมแล ว เป ด โอกาสให
นัก ศึกษา ซักถามและอภิปรายเนื้ อหาและ
กิจกรรมที่เรียนรวมกันรวมทั้งชวยกันสรุปความรู  
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

9. มอบหมายใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปความรูลง
ในสมุดจดบันทึกและแจงใหนักศึกษาเตรียมตัว
สอบปลายภาค 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, กรณีศึกษา,   Computer, Overhead 
และ Projector  
 

7 พลเมืองกับความรับผิดชอบ
ตอสังคม 

- แ น ว คิ ด  บ ท บ าท
ความรับผิดชอบตอ
สังคม 

6 1.นักศึกษาคัดเลือกตัวแทนและใหแตละกลุมสง
ตัวแทนรายงานความกาวหนาของโครงงาน ท่ี
มอบหมายในสัปดาหที่ 1 
2. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในหัวขอ พลเมืองกับความ
รับผิดชอบตอสังคม 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
4. (กิจกรรมที่ 7) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน  (Active Learning)  โดยให นั ก ศึ กษา
แบงกลุมๆละ 7 – 8 คน เพ่ือไปปฏิบัติกิจกรรมที่
สงเสริมจิตสํานึกสาธารณะที่สงเสริมใหมีความ
รั บ ผิดชอบต อ สั งคมโดยเน น พ้ื น ท่ี ภ ายใน
มหาวิทยาลัยหรือชุมชนใกลเคียงแตมีขอตกลงวา
พื้นท่ีที่เลือกนั้นเปนพ้ืนท่ีท่ีคนในชุมชนเห็นพองกัน
วามีปญหาแลวตองการใหนักศึกษาและคนในชุมชน
มีสวนรวมในการสงเสริมหรือแก ไข ปรับปรุง 
หลังจากทํากิจกรรมแล วมานํ าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานในสัปดาหท่ี 10 รวมถึงประสบการณหรือ
ปญหาตางๆที่เกิดข้ึนจากการทํากิจกรรม 
5. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
กิจกรรมที่เรียนรวมกันรวมทั้งชวยกันสรุปความรู
และใหนักศึกษาคนควาเพิ่ม เติมในระบบ e-
learning  
6. มอบหมายใหนักศึกษาจดบันทึกสรุปความรูลง
ในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โ ล ก ท่ี ดี ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

8 พลเมืองกับการตอตานการ
ทุจริต 1 

6 1. วิทยากรพิเศษบรรยายใหความรู ในหัวข อ 
“ทุจริต ภัยคุกคามตอแผนดิน” 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
3. (กิจกรรมที่ 8): กิจกรรมเรียนรูโดยวิทยากร
พิเศษ: กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน 
(Active Learning) โดยใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 3 
- 4 คน สรุปความรูที่ไดจากการรับฟงวิทยากรพิเศษ
ลงใบงานแลวคัดเลือกตัวแทนนําเสนอหนาช้ันเรียน  
4. วิทยากรพิเศษสรุปเนื้อหาพรอมทั้งแนะนํา
แหล งคนคว า  ใหนัก ศึกษาคนควาเพิ่ม เ ติม
เก่ียวกับหัวขอท่ีบรรยาย 
5. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาท่ีไดจากการ
รับฟงการบรรยายรวมกัน 
6.จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใบ ง าน ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

คณาจารย 
และวิทยากร

9 พลเมืองกับการตอตานการ
ทุจริต 2 

6 1.ผูสอนใหนักศึกษาแตละกลุมมาเลาความรูท่ี
ไดรับจากการรับฟงวิทยากรผูมีความเช่ียวชาญ
ซึ่งมาบรรยายในสัปดาหที่ผานมาโดยใหกลุมท่ียัง
ไมไดนําเสนอออกมานําเสนอหนาช้ันเรียน 
2. ผูสอนบรรยายในหัวขอ พลเมืองกับการ
ตอตานการทุจริต โดยพูดถึงผลกระทบของการ
ทุจริตตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ 
3. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน 
4. (กิจกรรมที่ 9) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผู เ รี ยน  (Active Learning)  โดยให นั ก ศึ กษา
แบงกลุมๆ ละ 3 - 4 คน แตละกลุมเลือกศึกษา
เก่ียวกับการทุจริตจากกรณีศึกษาท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมไทย และใหแตละกลุมสรุปขอมูลเพื่อนําเสนอ
ในประเด็นตอไปนี ้
    1) สรุปเหตุการณสําคัญ (ใครเปนตัวละครในเรื่อง 
แลวมีพฤติกรรมอยางไร) 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

   2) ชองทางหรือวิธีการทุจริต (วิธีการท่ีใชในการ
ทุจริต) 
   3) ผลเสียหรือผลกระทบจากการทุจริตจาก
กรณีศึกษาดังกลาว 
หลังจากนั้นคัดเลือกตัวแทนกลุมนําเสนอหนาช้ัน
เรียน 
5. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหารวมกันพรอม
ทั้ งใหนัก ศึกษาคนควา เ พ่ิมเ ติม ในระบบ e-
learning 
6. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โลกท่ีดี, กรณีศึกษา,  Computer, Overhead 
และ Projector 
 

10 พลเมืองกับการเสริมสราง
แนวทางปองกันการทุจริต
คอรรัปชัน 
(ตนแบบความสําเร็จและ
กรณีประเทศไทย) 

6 1. ผู สอนบรรยายในหัวข อ พลเมื อง กับกา ร
เสริมสรางแนวทางปองกันการทุจริตคอรัปช่ัน ใน
ประเด็น ตนแบบความสําเร็จของการตอตานและ
ปองกันการทุจริต 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
3. ใหแตละกลุมสงตัวแทนกลุมนําเสนอกิจกรรม
ที่ ไ ด ไ ปปฏิบั ติ ใ นหั ว ข อพลเมื อง กับคว าม
รับผิดชอบตอสังคมของสัปดาหท่ี 7 
4. (กิจกรรมที่ 10): กิจกรรมแบบการมีสวนรวม
ของผู เรียน (Active Learning) โดยใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 5-7 คน แลวสรุปสาระสําคัญใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตลงในใบงานที่ 
มอบหมาย  หลังจากนั้นใหนักศึกษาในกลุมหาภาพ
ขาวการกระทําความผิดเก่ียวกับการทุจริต พรอมทั้ง
อธิบายรายละเอียดของเหตุการณ จํานวน 1 เรื่อง 
ทําการวิเคราะห พรอมเขียนบทลงโทษและอางอิง
พระราชบัญญัติท่ีเกี่ยวของ และใหนักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นกับเหตุการณขาวดังกลาวและเสนอ
แนวทางปองกัน/แกไข แลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 
5.จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใบ ง าน ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 

11 พลเมืองกับการเสริมสราง
แนวทางปองกันการทุจริต
คอรัปช่ัน  
( แ น ว ท า ง ป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริต) 
 

6 1. ผู สอน ใหนั ก ศึ กษาแต ละก ลุ ม นํ า เ สน อ
ความกาวหนางานโครงงานรวมท้ังนิทรรศการท่ี
มอบหมายในสัปดาหที่ 1 
2. ผูสอนมอบหมายใหนักศึกษาไปศึกษาขอมูล
หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชา
สังคมท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบ ปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ในประเทศไทยและ
นําเสนอหนาช้ันเรียน 
3. หลังจากนั้นผูสอนใหนักศึกษาระดมสมองโดย
คิดเกี่ยวกับประเ ด็น ในฐานะพลเมืองของ
ประเทศจะมีสวนรวมตอการเสริมสรางปองกัน
การทุจริตคอรัปช่ันไดอยางไร 
4. (กิจกรรมที่ 11): กิจกรรมแบบการมีสวนรวม
ของผู เ รี ยน  (Active Learning)  เ พ่ื อฝ กและ
เสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีมี สิทธิ  หนาที่  
เสรีภาพและแสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม และ
ประเทศของตน โดยในกิจกรรมมีข้ันตอน ดังนี ้
   1) ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 5-7 หลังจากนั้นให
แตละกลุมระดมความคิด แนวทางปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในฐานะพลเมืองจะทําอยางไร
ไดบาง 
   2) ใหแตละกลุมเลือกตัวแทนแลวนําเสนอหนาช้ัน
เรียน 
5. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหารวมกัน 
6.จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point,  ใบ ง าน ,  Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 
 
 

คณาจารย 
และวิทยากร
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

12 คุณธรรม จริยธรรมกับความ
พลเมือง 

6 1.ผูสอนบรรยายในหัวขอ คุณธรรม จริยธรรมกับ
ความเปนพลเมือง 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมกัน 
3. (กิจกรรมที่ 12) กิจกรรมแบบการมีสวนรวม
ของผู เรียน (Active Learning) โดยใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 3 - 4 คน เพ่ืออภิปรายกลุมเกี่ยวกับ 
คุณคาและการกระทําท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเปน
พลเมืองท่ีดี โดยมีหัวขอดังตอไปนี ้
     1) ความรับผิดชอบสวนตัว 
     2) การมีสวนรวมในการเปนพลเมือง 
     3) จิตสํานึกเก่ียวกับความยุติธรรมทางสังคม 
โดยนักศึกษาแตละกลุมสามารถเลือกหัวขอท่ีกลุม
ตนเองสนใจ ภายหลังจากอภิปรายกลุมแลวใหสรุป
ขอมูลท่ีไดวิเคราะหรวมกัน แลวคัดเลือกตัวแทน
กลุมนําเสนอหนาช้ันเรียน 
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหารวมกันพรอม
ทั้ งใหนัก ศึกษาคนควา เ พ่ิมเ ติม ในระบบ e-
learning 
5. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
 
สื่อการสอน: เอกสารประกอบการเรียน, Power 
point, e-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพล
โ ล ก ท่ี ดี , Computer, Overhead แ ล ะ 
Projector 
 
 

คณาจารย 

13 พลเมืองในสังคมยุคดิจิตอล 
 

6 1. ผูสอนบรรยายเนื้อหาในหัวขอ พลเมืองในสังคม
ยุคดิจิตอล 
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามและอภิปราย
รวมกัน 
3. (กิจกรรมที่ 13) กิจกรรมแบบการมีสวนรวม
ของผู เรียน (Active Learning) โดยใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 3 – 4 คน ทํากิจกรรมกลุมโดยมี
ข้ันตอน ดังนี้ 
   1) ผูสอนกําหนดหัวขอขาวใหนักศึกษาไปหา
ขาวมา โดยนํามาจากอินเตอรเน็ท ท่ีเก่ียวของกับ
ดิจิตอล 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

   2) ใหสมาชิกในกลุมพูดคุยเก่ียวกับประเด็น
ขาวที่นํามา หลังจากนั้นในแตละกลุมคัดเลือก
ประเด็นการพูดคุยท่ีคิดวาเหมาะสมท่ีสุดและให
ไปนําเสนอประเด็นในกลุมอื่นๆ 
   3)  ใหแต ละกลุมช วย กัน เ ลือกประเด็นท่ี
นักศึกษานําเสนอวาประเด็นไหนมีความนาสนใจ
ที่สุดและนําเสนอไดดีที่สุดเมื่อเลือกไดแลวใหทุก
กลุมรวมกันวิเคราะหปญหาของขาวท่ีนํามาเสนอ
แลวเช่ือมโยงกับตัวเรา 
   4) หลังจากนั้นผูสอนสรุปรวมกับนักศึกษา
เก่ียวกับปญหาที่เกิดข้ึนในสังคมยุคดิจิตอลแลว
เราทุกคนจะรวมกันแกปญหาอยางไร 
4. ผูสอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหารวมกันพรอม 
5. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
 
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
พอเพียงและการประยุกตใช 

  

 

6 ผู สอนใหนั กศึกษาส งแบบฝกหัดพรอมเฉลย
แบบฝกหัดใหนักศึกษา จากนั้นพานักศึกษาไปทัศน
ศึกษานอกหองเรียนโดยไปศึกษาหนวยงาน/ชุมชน 
ที่มีการนอมนําแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกตใช เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรู
และประยุกตใชแนวคิดจากสถานการณจริง 

(กิจกรรมที่ 14) : กิจกรรมทัศนศึกษา: กิจกรรม
แบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) 
โดยนักศึกษาไดเรียนรูจากการไปทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู/สถานการณจริง และใหนักศึกษาแบงกลุมๆ 
ละ 3 – 4 คน แลวผูสอนพาไปทัศนศึกษาและให
นักศึกษาสรุปความรูท่ีไดจากการทัศนศึกษาลงในใบ
งาน หลังจากนั้นมอบหมายใหนักศึกษาระดม
ความคิด สืบค น  วิ เ คร าะห  เ กี่ ยว กับกา ร
ประ ยุกต ใ ช แน ว คิด เ ศรษฐ กิจพอเพียงใน
ระดับอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม จากการไป
เรียนรูนอกหองเรียนพรอมสรุปลงใบงาน  

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช (ถามี) ผูสอน 

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

15 การสรางความเปนพลเมือง
ไทยและพลโลกที่ดี 
- ทบทวนบทเรียน สรุปงาน 

6  (กิจกรรมที่ 15) กิจกรรมแบบการมีสวนรวมของ
ผูเรียน (Active Learning) โดยนักศึกษานําเสนอ
งานโครงงานท่ีมอบหมายในสัปดาหที่ 1 โดย
นักศึกษาแตละกลุมเปนผูออกแบบการนําเสนอ
รายงานและโครงงานท่ีไดดําเนินการแลวพรอม
ทั้งปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะท่ีไดจาก
โครงงาน และใหนักศึกษาสงสมุดบันทึกความรู 
หลังจากนั้นสรุปประมวลความรูท้ังหมดพรอมท้ัง
แจงนักศึกษาเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียน 
 
สื่อการสอน: แบบประเมินผลการจัดทําโครงงาน 

คณาจารย 

16 สอบปลายภาค  - การผานเกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย
แบบอิงเกณฑ 
(กิจกรรมที่ 16) : การสอบปลายภาค โดยใช
เกณฑการประเมินแบบอิงเกณฑ 
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที ่
ประเมิน 

สัดสวนของ
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 .  พฤ ติ ก ร รม  ระ เบี ย บ วิ นั ย  ก า ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
สวนรวม 
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณา
การ การสืบคนขอมูลและการประยุกต
ไปใช 
3 . ก า รนํ า เ ส น อ ง า น  ผ ล ง า นแ 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                  
มีสวนรวมของผูเรียน 
( Active Learning,
กิจกรรมทัศนศึกษา) 

1 .  พฤ ติ ก ร รม  ระ เบี ย บ วิ นั ย  ก า ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
สวนรวม 
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณา
การ การสืบคนขอมูล และการประยุกต
ไปใช 
3 . ก า รนํ 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 .  พฤ ติ ก ร รม  ระ เบี ย บ วิ นั ย  ก า ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
สวนรวม 
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณา
การ การสืบคนขอมูล และการประยุกต
ไปใช 
3 . ก า รนํ า เ ส น อ ง า น  ผ ล ง า นแ ล ะ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

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

5% 

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) 

1 .  พฤ ติ ก ร รม  ระ เบี ย บ วิ นั ย  ก า ร
แสดงออก ความรับผิดชอบ และการมี
สวนรวม 
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณา
การ การสืบคนขอมูล และการประยุกต
ไปใช 
 

6 5% 



มคอ. 3 รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี

 25

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที ่
ประเมิน 

สัดสวนของ
การ 

ประเมินผล 
16 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 

3.1.3, 3.1.5,  
(ทดสอบความรู) 
ขอสอบปลายภาค 

แบบทดสอบความรู 
ขอสอบปลายภาค 
1. ตามจุดประสงคจากเนื้อหาในหนวย
การเรียนของรายวิชาพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลกที่ดี 
2. ตามเกณฑมหาวิทยาลัย 
 

16 30% 
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 
1. เอกสารและตําราหลัก    
     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา พลเมืองไทยและพลโลกที่ด ี                
 E-learning รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี     
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2559). การศึกษาเพ่ือสรางความเปนพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 
อเนก เหลาธรรมทัศน. (2556). การเมืองของพลเมืองสูสหัสวรรษใหม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.   
จํานงค อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (2548).  สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
ดวงกมล อัศวมาศ, จันทรแรม เรือนแปน และคณะ (2558). เอกสารประกอบการเรียน เหตุการณโลกรวมสมัย. 

กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.  
ทิพยพาพร ตันติสุนทร. (2556). การศึกษาเพ่ือสรางพลเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
ธีระ นุชเปยม. (2558). การทําความเขาใจการเปล่ียนแปลงของการเมืองโลก. เอกสารในโครงการบาน

หมอสูคารเทียร ณ โรงแรมคาวารี บานมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
นัฏภาวี ถวัลยเถลิงฤทธิ์. (2553). การศึกษานโยบายตางประเทศของประธานาธิบดีมิคาอิล กอรบาชอฟ และผล

ตอความสัมพันธระหวางสหภาพโซเวียตกับตางประเทศ. ภาคนิพนธ รัสเซียศึกษา คณะศิลปะ
ศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

วิทยากร เชียงกูล. (2550). อธิบายศัพทสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ : สายธาร. 
_________ (2550). อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. กรุงเทพ ฯ : บานพระอาทิตย. 
ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน และจารุวรรณ แกวมะโน. (2558). การสรางสํานึกพลเมือง. กรุงเทพฯ: สํานักสงเสริม

การเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกลา. 
สถาบันพระปกเกลา. (2555). ความเปนพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ. 
_________ . (2554). สํานึกพลเมือง. รายงานวิจัย สํานักงานแผนพัฒนาการเมือง. กรุงเทพฯ. 
สัญชัย สุวังบุตรและอนันตชัย เลาหะพันธุ. (2554). ทรรปณะประวัติศาสตรยุโรปในคริสตศตวรรษที่ 19. 

พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : ศักดิโสภาการพิมพ. 
อภิษฎา ทองสะอาด. (2558). พลังเสียงพลเมืองต่ืนรูตอการปฏิรูปประเทศ. กรุงเทพฯ: แปลน พร้ินทติ้ง. 
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา    
www.kpi.ac.th 
https://www.learningcitizen.com 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา  
  
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการ 
สอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา โดยใชแบบสอบถามผานระบบ
การประเมินอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัย  
  
2. กลยุทธการประเมินการสอน  

2.1 การประเมินจากการเขาเรียนและการสงงานตามกําหนด 
2.2 การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหวางเรียนและทํากิจกรรม 
2.3 การประเมินจากการทดสอบปลายภาค 
2.4 การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ไดแก โครงงาน รายงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2.5 การประเมินจากการทํากิจกรรรมอภิปรายกลุม กิจกรรมกลุมยอย  

 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 สัมภาษณนักศึกษาหาขอปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและบริบท จากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย  
3.3 มีการนําผลการประเมินคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษา มาปรับปรุงเน้ือหาสาระการเรียนการ

สอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
3.4 มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-

line ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.5 ปรับปรุงเนื้อหาบางสวนและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลอง จากมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 

22 พ.ค. 2561 เร่ืองหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใชการประชุมคณาจารยผูสอนเพื่อชวยกันวิเคราะหขอสอบ คะแนนสอบปลายภาคของ
นักศึกษา การสังเกตพฤติกรรม รายงานที่มอบหมาย รวมทั้งขอเสนอแนะของนักศึกษาจากการสนทนาเพ่ือ
นําไปปรับปรุงใหเปนไปในทิศทางเดียวกันในปการศึกษาตอไป 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จัดการประชุมคณาจารยผูสอนในรายวิชารวมกัน 
 5.2 การทบทวนและปรับปรุงวิธกีารสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนําประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรูที่ไดรับ 
ตลอดจนขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวชิา  

5.3 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต โดยมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารยผูสอนและผูเกี่ยวของ  

 
------------------------------------------------------------- 


