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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         ชื่อรายวิชาภาษาไทย  2500117 พลเมืองไทยและพลโลกที่ดี 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   2500117 Smart Thai and Global Citizens 
2. จ านวนหน่วยกิต 
     4 หน่วยกิต  4(2-4-6)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    

ชื่อ-สกุล ตอนเรียน เบอร์โทร E-mail 
ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ    
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พึงไชย  086 3885809  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย ชุติกาโม A1   
รองศาสตราจารย์ ดร. เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว B1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  รัตนะ C1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น D1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สร้อย ไชยเดช E1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชฤดี รุ่ยใหม่ F1   
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ G1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมภัทท์ เย็นเปี่ยม H1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมา สุวรรณศรี I1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา เว็บบ์ J1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตชิน จิตติสุขพงษ์ K1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูชิตา สังข์แก้ว L1   
อาจารย์ชรินดา วิเศษรัตน์  M1   
อาจารย์วิไลวรรณ หมายดี  LA   
ดร.ธนะวิทย์ เพียรดี  TA   
ดร.วิณาภรณ์ แตงจุ้ย  UA   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
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6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
     วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษา นครนายก 
   ศูนย์การศึกษา ล าปาง 
    ศูนย์การศึกษา ตรัง 
    ศูนย์การศึกษา หัวหิน 
 
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    21 ธันวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี รหัส 2500117 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 
2559 สามารถเทียบได้กับรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2500121 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
     

การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีความคิดแบบองค์รวม มีความตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถปฏิบัติตนตาม
หลักพ้ืนฐานทางกฎหมาย เคารพสิทธิ คุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกทีดี 
ตลอดจนมีจิตสาธารณะ และยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  

        1.1 พุทธิพิสัย (ความรู้ที่ได้รับจากการเรียน)  
 1.1.1 สามารถอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบของสังคมอารยชน พัฒนาการความเป็นมาของพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก 
 1.1.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้ 

1.1.3 สามารถประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้ ใช้อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของสังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน) 
 1.2.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยและสังคมโลกในมิติ

ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 1.2.2 มีทักษะในการค้นคว้า การคัดเลือก วินิจฉัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 

ตลอดจน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
1.2.3 มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
1.2.4 น าหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 

 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของแต่ละศาสนาในสังคมโลก รวมทั้งการประพฤติตนตามวิถี
สังคมไทยเชื่อมโยงกับพลเมืองโลกโดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

1.3.2 มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและสามารถปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
  
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดบัรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)  สามารถ 
1.  CLO1 อธิบายรูปแบบสังคมอารยชนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการความเป็นมาของพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 
2. CLO2 แสดงพฤติกรรมตามวิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 
3. CLO3 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยในมิติความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
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4. CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันได้  
5. CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา 
     สังคมอารยชนในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของประชาชนตาม
ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กฎหมายพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจน
เรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา”   
 Civilized societies in the 21st century; citizenship of the borderless world; Thai and 
global citizenship; respect of cultural diversity; rights, liberty, equality, and duties of state 
citizens of the governing states; self- responsibility and social responsibility; protection of 
the public interests; public volunteerism; good governance in practice; anti-corruption; 
basic laws for life, and learning through case studies 
 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 75 ชั่วโมง 

 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล  

อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนประกาศก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษารายกลุ่มและ
รายบุคคลตามความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 

 
หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดับการเรียนรู้  
Number CLO Statement Level of Learning 

CLO1 อธิบายรูปแบบสังคมอารยชนในศตวรรษท่ี 21 พัฒนาการความ
เป็นมาของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

ความเข้าใจ 

CLO2 แสดงพฤติกรรมตามวิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก การประยุกต์ 
CLO3 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยในมิติความเป็น การวิเคราะห์ 
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พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันได้  การประยุกต์ 
CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้

ด้วยตนเองโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

การประเมินค่า 

 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs รายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร 
Course-Level Learning 

Outcomes 
Program-Level Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
CLO1 อธิบายรูปแบบสงัคมอารยชนใน
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาการความเป็นมา
ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

     
 

   

CLO2 แสดงพฤติกรรมตามวิถีสงัคมไทย
และเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 

        

CLO3 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ปจัจุบัน
ของสังคมไทยในมิติความเป็นพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

        

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพื้นฐานทาง

กฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจ าวันได้  

        

CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเอง
และสังคมผา่นกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเองโดยค านึงถึงความรบัผิดชอบต่อ
สังคม 

        

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
PLO 5 สามารถน าหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
 
4.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมนิ 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO1 อธิบาย
รูปแบบสงัคมอารย
ชนในศตวรรษที่ 21 
พัฒนาการความ
เป็นมาของพลเมือง
ไทยและพลเมืองโลก 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้
กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละ
และจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบ การอธิบายความรู้
และข้อคิดเห็นระหว่างการจัดการ
เรียนรู ้
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินจากชิ้นงาน เชน่ การท า
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วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท าใบ
งาน โครงงาน โครงการ  
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชงิตรรกะ การอภิปราย
กลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมี
หลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 

ใบงานโดยให้ยกตัวอย่าง อธิบาย 
อภิปราย  
5) ประเมินด้วยการให้สืบคน้ข้อมูล
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศมา
สนับสนนุความคิดเห็นหรือใช้
อภิปราย 

CLO2 แสดง
พฤติกรรมตามวิถี
สังคมไทยและ
เชื่อมโยงกับพลเมือง
โลก 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการท า
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ ์
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชงิตรรกะ การอภิปราย 

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละ
และจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินทักษะการสื่อสารจาก
รูปแบบการน าเสนองานที่ชัดเจน มี
ความหลากหลาย 
5) ประเมินจากสถานการณ์จ าลอง
ให้ผู้เรียนเลือกวิธีการปฏิบัติที่
ถูกต้อง ตามวิถีสังคมไทยและ 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 กลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมี

หลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
เชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 

CLO3 วิเคราะห์
ปรากฏการณ์ปัจจบุัน
ของสังคมไทยในมิติ
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอ
เนื้อหาความรู้หน้าชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรปุองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
3) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
2) ประเมินจากวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ปัจจบุันของสังคมไทย
ที่เชื่อมโยงกับสงัคมโลก 
3) ประเมินโดยการสังเกต
พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงานหรือ
การไปศึกษาดงูาน 
4) ประเมินผลความส าเร็จของ
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงตั้ง 
ค าถาม การตั้งสมตฐิาน การค้นคว้า
ทฤษฎี และการอภิปรายผล
การศึกษา 
5) ประเมินจากการก าหนดบทบาท
หน้าที่ความรบัผิดชอบ การเป็นผู้มี
จิตอาสา ความเสียสละ การพึ่งพา
อาศัยและการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 

CLO4 ประยุกต์ใช้
หลักพื้นฐานทาง

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น ส าคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลายสอดคล้องกับ

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน 
ระหว่างการจัดการเรียนรู้  
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กฎหมายที่เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนัได ้

สาระการเรียนรู้ ในแต่ละรายวชิา เช่น การใช้
กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ 
น าเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ชัน้เรียน  
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม (Questioning 
Method)  
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน สถานการณ์ตา่ง ๆ 
ให้นักศึกษาได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทยท์ี่ก าหนด 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง สถานการณ์ 
การจ าลองเหตุการณ์ในการใช้หลักกฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

2) การประเมินผลจากการท า 
กิจกรรมวิเคราะห์สถานการณ์ทาง 
กฎหมายตามกรณีศึกษาที่ก าหนด  
3) ประเมินผลความส าเร็จของ 
โครงงานที่แสดงให้เห็นถึงการ 
ก าหนด แบ่งบทบาทหนา้ที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจติอาสา 
ความเสียสละ การพึ่งพาอาศัยและ 
การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  

 
 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO5 แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดย
ค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสงัคม 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการน าเสนอ
เนื้อหาความรู้หน้าชัน้เรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการทา
รายงาน โครงงาน โครงการ ชิ้นงาน สิ่งประดิษฐ์ 
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชงิตรรกะ การอภิปราย
กลุ่ม การแสดง สาธิต การทดลองและสรุปผลอย่างมี
หลักการ น่าเชื่อถือและสามารถอ้างอิงได้ 
4) การศึกษาดูงานนอกสถานที ่

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละ
และจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจัดการเรียนรู ้
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินจากการสอบปลายภาค
การศึกษา 
5) ประเมนิทักษะการสื่อสารด้วย
การพูดจากการเสนอผลงาน 
6) การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด 
เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ 
ชิ้นงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห์ 

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะน า
เนื้อหารายวิชา  
ข้อตกลงเบื้องต้น 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมินผล 
งานมอบหมาย 
และบรรยาย 
ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 1 อะไรคือสังคม
อารยชน 
   
 
 
 

4 1. ผู้สอนปฐมนิเทศโดยแนะน า 
- เนื้อหารายวิชา ภาพรวมของรายวิชา  
- วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
- รู ป แบ บ ก าร เรี ย น ก ารส อน  Online / 
Hybrid 
 *หมายเหตุ รูปแบบกิจกรรมสามารถอ่าน
เพิ่มเติมในเอกสารประกอบการเรียนและคู่มือ
ปฏิบัติส าหรับการเรียนการสอน 
- ข้อตกลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในชั้นเรียน  
- กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์     
- วิธีการวัดและประเมินผล  
- แนะน าเอกสาร ต ารา website เพ่ิมเติม  
- สื่อบทเรียน online ที่ใช้ประกอบการเรียน
และค้นคว้าเพ่ิมเติม  
- ระบบ WBSC- LMS และแอพพลิเคชั่นในการ
สอน Online โดยใช้ Microsoft Team   
- งานมอบหมาย/โครงงาน/ งานกิจกรรม 
2. ผู้สอน ตั้งค าถาม ความหมายของค าว่า
พลเมือง โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
และผู้สอนสรุปความหมายร่วมกับนักศึกษา 
4. ผู้สอนตั้งประเด็นค าถามต่อ เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดกระบวนการคิด เกี่ยวกับความหมายของ
พลเมืองโลก แล้วสรุปร่วมกันกับนักศึกษา 
เกี่ยวกับความหมายของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 
5. ผู้สอนสรุปภาพรวมชุดความรู้ของรายวิชา 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ชุดความรู้  
6. ผู้สอนสรุปภาพรวมเนื้อหาประจ าสัปดาห์ 
7. จั ด กิ จ ก ร ร ม ก ลุ่ ม  (Activity Based 
Learning) 
8. ผู้สอนแจ้งเกี่ยวกับโครงงานประจ ารายวิชา 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

โดยเป็นการท าโครงงานเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
จิตสาธารณะ สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหา
ของสังคมโดยเริ่มจากตนเอง โดยเป็นการท า
โครงงานประกอบการปฏิบัติการเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ท าให้เกิดการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องนอกห้องเรียน รวมทั้งยังส่งเสริม
ความรับผิ ดชอบของผู้ เรียน ในการร่วม
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการลง
มือปฏิบัติและน าประสบการณ์นั้นมาสะท้อน 
อภิปราย  สรุปความคิดรวบยอดที่ได้จากการ
ลงมือปฏิบัติ และน าไปประยุกต์ใช้ โดยวิธี
จัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. เลื อก พ้ื นที่ /ชุ มชน ใกล้ มห าวิท ย าลั ย 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเพ่ือเตรียมพร้อม
ในการลงพ้ืนที่จริง 
2. ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลเพื่อน ามาท าโครงงาน  
3. น าเสนอข้อมูลที่ได้ และร่วมกันวิพากษ์ใน
ชั้นเรียน และสรุปร่วมกัน 
4. ให้ ผู้ เรียนคิดโครงงานเพ่ือแก้ปัญหา/
พัฒนา/ปรับปรุง โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้
เรียนมาแล้วน าเสนอเค้าโครง โครงงาน 
5. ลงพื้นที่ด าเนินการตามโครงงาน 
6. น าเสนอผลการจัดโครงงาน ด้วยสื่อต่างๆ  
7. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
*หมายเหตุ หัวข้อโครงงานสามารถปรับโดย
อาจน าสถานการณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ในสั งคม
ขณะนั้นมาใช้ก าหนดเป็นหัวข้อได้  
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 85 ) 
 
 กิจกรรมประจ าสัปดาห์ที่ 1  
ชื่อกิจกรรม : ปรากฏการณ์ทางสังคมไทย
กับมุมมองท่ีเปลี่ยนไปของเยาวชน 
รูปแบบกิจกรรม 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิ จ กรรม  Café conversation หรือ  สภ า
กาแฟ คือ กระบวนการท ากิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละปัจเจก
ชน ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้
บรรยากาศฉันท์มิตร คือ บรรยากาศที่ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนก าลังนั่งคุยเรื่องราว นั่งเล่า
ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจาก
เพ่ือนสนิท ๆ ในร้านกาแฟ รวมทั้ง ต่อยอด
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได ้

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็น
ทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ความเกลียด
ชัง ประเด็นทางเพศ การท าแท้ง ซึ่งทัศนคติ
มุมมองในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ที่ผ่านวันและ
เวลา ในบางสังคมบางยุคสมัยได้เปลี่ยนไป
แล้ว สามารถก าหนดประเด็นเหล่านี้ เป็น
ประเด็นตั้ งต้นได้  และให้นักศึกษาได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมอง
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามก าหนด
ทิ ศ ท าง ไม่ ให้ ห ลุ ด ก รอบ วั ต ถุ ป ระส งค์
การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 6 ) 
 
  สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 
- Projector 
- 0verhead 
- ระบบ WBSC – LMS 
- ใบงานกิจกรรมกลุ่ม 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

2 
 

 
 

ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ
สังคมจากอดีตสู่ปัจจุบัน 

 

4 1. นั กศึ กษาชมวีดี ทั ศน์  เพ่ื อให้ เข้ าใจถึ ง
พัฒนาการของสังคมจากอดีต จนถึงปัจจุบัน 
โดยเปิดผ่านระบบ Microsoft Team 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การรับชมวีดีทัศน์  
3. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห์ 
4. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
5. ผู้ สอนและนักศึกษาสรุปเนื้ อหาประจ า
สัปดาห์ 
  กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 2 
ชื่อกิจกรรม : ฉันเป็นใครในชาติก่อน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ก ารศึ กษ าผ่ าน
กรณีศึกษา (Case Study) และ Role Play 
โดยใช้ได้ทั้ งรูปแบบ on site และ online 
การใช้กิจกรรม Case Study คือ การศึกษา
กรณี เรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่ง
ได้มีการรวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง 
พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้
ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
วิเคราะห์ เรื่องราวที่ เกิดขึ้น แล้วสรุปแนว
ทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด และอ านวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ส่วน
กิจกรรม Role Play จะเป็นการให้นักศึกษา
เข้าถึงความคิด ความรู้สึก จิตใจของตัวละคร
และสร้างความเข้าใจสังคมในยุคสมัยนั้นอย่าง
ลึกซึ้ง 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 10 ) 
 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- คลิปวีดีทัศน์ 
3 
 

ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 3 พลเมืองท่ามกลาง
ความหลากหลายในสังคม 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรปุภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 1 โดยส่งผา่นระบบ WBSC – LMS 
   
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ที่ 3  
ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ชีวิตพลเมืองในสังคม
พหุวัฒนธรรม 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ก ารศึ กษ าผ่ าน
กรณี ศึ ก ษ า  (Case Study) โด ย ใช้ ได้ ทั้ ง
รูปแบบ on site และ online การใช้กิจกรรม 
Case Study คือ การศึกษากรณี  เรื่องราว 
หรือ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่ งได้มี การ
รวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและ
วิเคราะห์ เรื่องราวที่ เกิดขึ้น แล้วสรุปแนว
ทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด และอ านวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 13 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 
- ระบบ WBSC – LMS 

คณาจารย ์

4 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
หน่วยที่ 1 สิทธิ เสรีภาพและ

4 1. ผู้สอน เปิดประเด็นค าถามว่า “การสร้างความ
เป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ควรท าอย่างไร” เพ่ือ
น าเข้าสู่บทเรียนประจ าสัปดาห์ 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ความเสมอภาคในความเป็น
พลเมือง 

2. ผู้สอนซักถาม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาตอบ
ค าถามเป็นรายบุคคล 
3. ผูส้อนสรุปเนื้อหาชดุความรู้และสรุปหวัข้อ
ประจ าสัปดาห์  
4. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
5. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
6. มอบหมายให้นักศึกษาท ากิจกรรมกลุ่มย่อย
แบบอภิปรายร่วมกันและน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 
  กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 4 
ชื่อกิจกรรม : ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ แต่เรา
เถียงกัน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิจกรรมการโต้วาที ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของ
กิจกรรมการ Debate การโต้วาที เป็นการ
อภิปรายอย่างหนึ่ง โดยผู้อภิปรายใช้วาทศิลป์
ของตน โน้มน้าวใจผู้ ฟังคล้อยตามและใช้
เหตุผลหักล้างเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การ
โต้วาที เป็นการฝึกให้ผู้พูดมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
รู้ จั กแ พ้ชนะ รับ ฟั งเหตุผลจากผู้ อ่ืน  ฝึ ก
ปฏิภาณไหวพริบให้เฉียบแหลม แก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ดี ทั้งยังให้ความบันเทิง และ
เนื้อหาสาระแก่ผู้ฟังด้วย  
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 30 ) 
 
   สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 
- Projector 
- 0verhead 
- กรณีศึกษา Case study 
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

5 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
 
ห น่ ว ย ที่  2  ค ว าม เป็ น
พลเมืองในสังคมไทยและ
พลเมืองโลก 
 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 5 
ชื่อกิจกรรม : สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาค ในความเป็นพลเมืองในมุมมองของ
เยาวชน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิ จ กรรม  Café conversation หรือ  สภ า
กาแฟ คือ กระบวนการท ากิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละปัจเจก
ชน ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้
บรรยากาศฉันท์มิตร คือ บรรยากาศที่ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนก าลังนั่งคุยเรื่องราว นั่งเล่า
ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจาก
เพ่ือนสนิทๆในร้านกาแฟ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้ต่างๆได้ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็น
ทางสังคม เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ 
ความเท่าเทียมกัน โดยชูประเด็นที่ทางสังคมที่
ทันสมัย ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเน้น
ให้นักศึกษามีคามเข้าใจเกี่ยวกับ“ปฏิญญา
สากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ปัจจัย ส าคัญที่
ท าให้เกิดการละเมิด “สิทธิมนุษยชน” “หลัก
ความเสมอภาค” สร้างความตระหนักให้
นักศึกษาเข้าใจว่าเพราะเหตุใดการใช้สิทธิและ
เสรีภาพของแต่ละบุคคลต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขทางกฎหมายโดยให้นักศึกษาได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมอง
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามก าหนด
ทิ ศ ท าง ไม่ ให้ ห ลุ ด ก รอบ วั ต ถุ ป ระส งค์
การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 (ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 32 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา - Computer 
- Projector 
- ระบบ WBSC- LMS  

6 
 

ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
หน่วยที ่3 การปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะ 

 4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
  กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 6  
ชื่อกิจกรรม : สร้างเรื่องให้เป็นเรื่อง 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิจกรรม การระดมความคิด (Brainstorm) 
เทคนิคความคิดสร้างสรรค์เพ่ือปลุกไอเดีย
สร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมน ามาใช้ใน
การระดมความคิดเพ่ือหาไอเดียสร้างสรรค์
ใหม่ๆ หรือใช้ในระดมความคิดเพ่ือแก้ไข
ปัญหา จากหลายๆมุมมอง หลายความคิด
ของสมาชิกท่ีมาร่วมกิจกรรมระดมสมอง  

การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง 
โดยไม่มีการตัดสินถูกผิด ของสมาชิกในกลุ่ม 
เพ่ือหาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิด
ใหม่ๆและใช้ในการการวางแผน สิ่งส าคัญใน
การระดมสมองหรือระดมความคิด คือ ให้ทุก
คนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ โดยมีการระดมความคิดให้ได้
ปริมาณมากที่สุดโดยไม่มีการตั้งกรอบ หรือ
ประเมินถูกผิดขณะระดมความคิด จ านวนคน
ที่ร่วมระดมสมองถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดควรอยู่ระหว่าง  4 ถึง  9  คน ถ้าน้อยไป
จะได้ความคิดและมุมมองน้อย แต่ถ้ามากไป
ความคิดจะแตกออกนอกทะเลไป หรือมีคนที่

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

นั่งเงียบไม่ออกความคิดเห็น 
ผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง

สั งคม ที่ มี ก ระแส  มี ข่ าว  เกี่ ย ว กั บ เรื่ อ ง
ประโยชน์สาธารณะ หรือประเด็นที่น าไปสู่
กรณีศึกษาให้นักศึกษาขบคิดและวิเคราะห์ได้
ว่า กรณีใดเป็นประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์
ส่วนรวม 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 35 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 

7 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก  
 
หน่วยที่ 4 พลเมืองใน
สังคมอุดมศึกษา: จิต
สาธารณะและความ
รับผิดชอบ 
 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรปุภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 2 โดยส่งผา่นระบบ WBSC – LMS 
 
  กิจกรรมประจ าสัปดาห์ที่ 7 
ชื่อกิจกรรม : คิดเห็นอย่างไร พูดแบบนั้น 
รูปแบบกิจกรรม 

กิ จ ก ร รม ก าร เรี ย น ก ารส อน ใน 
“ ห น่ ว ย ที่  4 จิ ต ส า ธ า ร ณ ะแ ล ะค ว าม
รับผิดชอบในสังคมอุดมศึกษา จะใช้กิจกรรม
การเรียนการสอนที่ เน้นให้ผู้ เรียนได้แสดง
ค ว าม รู้ แ ล ะ ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รคิ ด 
(Thinking) การวิ เคราะห์  (Analysis) และ
แสดงความคิดเห็น (Opinion Expression) 
ผ่ านการสอนแบบอภิปราย (Discussion 
Method) ซึ่งสามารถด าเนินกิจกรรมได้ทั้ง
แบบ onsite และ online 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 38 ) 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- Computer 
- Projector 
- ระบบ WBSC- LMS  

8 ชุดความรู้ที่ 3  
ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ
และการต่อต้านการทุจริต 
 
หน่วยที่ 1 หลักธรรมาภิ
บาลกับการป้องกันการ
ทุจริต 
 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
 กิจกรรมประจ าสัปดาห์ที่ 8 
ชื่ อ กิ จ ก ร รม  : จ าก  GG Framework. . .สู่ 
ละครเรื่องนั้น 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติ  (Role 
playing) ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่ง
ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท  สภาพความ
เป็นจริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออก
ต่าง ๆ ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่า
เป็นการสอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
และได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่
มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เทคนิ คการสอนแบบการแสดง
บทบาทสมมตินั้น เป็นการสอนที่ให้ผู้ เรียน
แสดงบท บาท สมมติ ต าม เรื่ อ งราวห รือ
สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การแสดงออก ทั้งจากการแสดงออกทางกาย
และการเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดผ่านตัวละคร 
เรื่องราว สถานการณ์ ตามสภาพความเป็น
จริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนมีความ
กล้าแสดงออก มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
ด้วยตัวเองและรู้จักท่ีจะท างานทีม  
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

การสอน หน้า 48 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Computer 
- Projector 

9 
 

ชุดความรู้ที่ 3  
ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ
และการต่อต้านการทุจริต 
  
หน่วยที่ 2 พลเมืองกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 9 
ชื่อกิจกรรม : คาเฟ่นี้สีขาว 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้กิจกรรมการศึกษาผ่านการท า
กิ จ กรรม  Café conversation หรือ  สภ า
กาแฟ คือ กระบวนการท ากิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละปัจเจก
ชน ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้
บรรยากาศฉันท์มิตร คือ บรรยากาศที่ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนก าลังนั่งคุยเรื่องราว นั่งเล่า
ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจาก
เพ่ือนสนิทๆในร้านกาแฟ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้ต่างๆได้ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็น
ทางสังคมที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยให้
นักศึกษาหาสาเหตุ ปัจจัยของการทุจริตนั้นๆ 
หรือให้ นักศึกษา ยกตัวอย่างเหตุการณ์การ
ทุจริตเชิงนโยบาย การทุจริตในระดับชาติหรือ

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ท้องถิ่นที่เคยพบมา 1 ตัวอย่าง และอธิบาย
เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยวิเคราะห์ถึง 
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 51 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา  
- Computer 
- Game Card 

10 
 

ชุดความรู้ที่ 3  
ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ
และการต่อต้านการทุจริต 
  
หน่วยที่ 3 พลเมืองกับการ
ต่ อ ต้ า น ก า ร ทุ จ ริ ต : 
ภาคปฏิบัติ 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรุปภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 3 โดยส่งผ่านระบบ WBSC – LMS 
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 10  
ชื่อกิจกรรม: โปรดใช้ฉันเป็นเครื่องมือ 
รูปแบบกิจกรรม 
 

ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ก ารศึ กษ าผ่ าน
กรณี ศึ ก ษ า  (Case Study) โด ย ใช้ ได้ ทั้ ง
รูปแบบ on site และ online การใช้กิจกรรม 
Case Study คือ การศึกษากรณี  เรื่องราว 
หรือ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่ งได้มี การ
รวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นแล ะ
วิเคราะห์ เรื่องราวที่ เกิดขึ้น แล้วสรุปแนว
ทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด และอ านวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ โดย
ผ่านการใช้เครื่องมือที่ถูกรวบรวมมาแล้วของ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยให้นักศึกษาเลือกปรับเครื่องมือ 

คณาจารย์  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

กับกรณีศึกษาดังกล่าว 
  (ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการ
เรียนการสอน หน้า 53 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- Computer 
- ระบบ WBSC- LMS  
 
 
 

11 ชุดความรู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 
หน่ วยที่  1 กฎ หมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

4 1.นักศึกษารับฟังการบรรยายโดยวิทยากร 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาที่ได้จาก
การรับฟังการบรรยายร่วมกัน 
4. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาใน
รูปแบบ mapping โดยใช้ โป รแกรม Ms. 
Power point หรือที่ นั กศึ กษาสน ใจตาม
ความถนัด  
 
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 11 
ชื่อกิจกรรม : รู้ไว้จะได้ไม่ผิด 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ก ารศึ กษ าผ่ าน
กรณี ศึ ก ษ า  (Case Study) โด ย ใช้ ได้ ทั้ ง
รูปแบบ on site และ online การใช้กิจกรรม 
Case Study คือ การศึกษากรณี  เรื่องราว 
หรือ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่ งได้มี การ
รวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและ
วิเคราะห์ เรื่องราวที่ เกิดขึ้น แล้วสรุปแนว
ทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด และอ านวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ 

วิทยากร 
และ

คณาจารย์  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็น
ทางสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย 
สร้างความตระหนักให้นักศึกษาเข้าใจว่า
เพราะเหตุ ใดสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นจึ งผิด
กฎหมาย หรือเหตุใดท าให้คนประพฤติผิด
กฎหมาย และการกระท าใดถึงแม้ว่าจะดูไม่
ถูกใจแต่การณ์ใดๆ ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข
ทางกฎหมายโดยให้เพ่ือความสงบสุขของ
สั งคมส่ วน รวม  นั กศึ กษ าได้ ร่ วม พู ดคุ ย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมองโดย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามก าหนดทิศทาง
ไม่ให้หลุดกรอบวัตถุประสงค์การศึกษาหรือ
องค์ความรู้ไป 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 63 ) 
สื่อการสอน :  
เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- Computer 
 

12 ชุดความรู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 
หน่วยที่ 2 กฎหมายอาญา
ในชีวิตประจ าวัน 
 

4 1. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจ าสัปดาห ์
2. จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ Role-play 
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจ าสปัดาห์
ร่วมกัน 
  กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 12 
ชื่อกิจกรรม : โลกคือละคร  
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้รูปแบบ Role Play ในการเรียน
แบบ onsite และรูปแบบการจัดกิจกรรม 
Café conversation ในการเรียนแบบ on 
line 

1. ในการเรียนแบบ onsite ขั้นตอน 
รูปแบบ Role Play 

การแสดงบ ท บ าทสมมติ  (Role 
playing) เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่

วิทยากร 
และ

คณาจารย์  



มคอ. 3 

 25 

สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท  สภาพความเป็น
จริงจากสิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่าง ๆ 
ซึ่งเทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการ
สอนที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลง
มือปฏิบัติร่วมกันระหว่างผู้เรียน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวทางการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นตัว
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

2. ใน ก าร เรี ย น  online ขั้ น ตอน 
รูปแบบ Café conversation 

 กิจกรรม Café conversation หรือ 
สภากาแฟ คือ กระบวนการท ากิจกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละปัจเจก
ชน ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และ
ความคิดเห็นในประเด็นที่ได้ก าหนดไว้ ภายใต้
บรรยากาศฉันท์มิตร คือ บรรยากาศที่ท าให้
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนก าลังนั่งคุยเรื่องราว นั่งเล่า
ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจาก
เพ่ือนสนิทๆในร้านกาแฟ รวมทั้งต่อยอดองค์
ความรู้ต่างๆได้ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
การสอน หน้า 71 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- Computer 
- Case study 

13 
 

ชุดความรู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 
หน่วยที่ 3 กฎหมายเอกชน
ที่ เกี่ยวข้องในการด าเนิน
ชีวิต 
 

4 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์ ผ่าน Microsoft Team 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การรับชมวีดีทัศน์  
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
 
   กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 13  
ชื่อกิจกรรม : เถียงให้เป็นเรื่อง...คิดต่างแต่
ไม่แตกแยก 

วิทยากร 
และ

คณาจารย ์
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

รูปแบบกิจกรรม  
ใช้กิจกรรมแบบผสมผสานในการ

สอนแบบ onsite โดยใช้ Game base และ 
การ Debate เป็นหลัก ซึ่งกิจกรรมนี้ใช้ได้ทั้ง
ในรูปแบบของ Onsite และ Online 

ก ร ะ บ ว น ก า ร  Debate เ ป็ น
กระบวนการที่ท าให้เกิดความคิดและพยายาม
หาเหตุผลเพ่ือสนับสนุนความคิดของตนเอง
เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วย
เช่นกัน พร้อมกันนี้ก็ยังมีโอกาสได้แก้ไขความ
เข้าใจผิดหรือได้บอกกล่าวปกป้องตนเอง โดย
กิจกรรม debate ในครั้งนี้อาจจะสามารถ
เสริมในส่วนของการสร้างสมมุติบทบาทให้
นั ก ศึ ก ษ า เป็ น ท น าย ค ว าม โจ ท ก์ แ ล ะ
ทนายความจ าเลย โดยมีเพ่ือนคนอ่ืนอาจสวม
บทบาทเป็นโจทก์และจ าเลย ทั้งสองฝ่ายต้อง
หาเหตุผลมาสนับสนุนความคิดของตนดัง
ตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้นๆ 
ผู้สอนท าหน้าที่เป็นพิธีกรแต่จะไม่ตัดสินถูกผิด 

ในสภาวะทางสังคมที่มีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกันออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะ
การไม่ยอมรับฟัง ไม่ให้ เกียรติและเคารพ
ความคิดเห็นของคนอ่ืน รวมไปถึงไม่ยอมรับ
ฟังเหตุผลใดๆจากคนที่มีความคิดเห็นต่างจาก
ตนเอง ใครที่มีศรัทธายึดถืออะไรแล้วก็ยึดถือ
แบบนั้ น  อคติท าให้บดบั งความเป็นจริง 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็น
ประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ส่วนหนึ่งของ
การสร้างการเคารพในความคิดเห็นของคนอ่ืน
คือรากฐานส าคัญของสังคมประชาธิปไตย แม้
จะไม่ถูกใจแต่ก็ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการ
เคารพและอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้ ที่ส าคัญ
รู้จักยกข้อกล่าวอ้างมาต่อสู้ที่อยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลักการมิใช่อารมณ์ 
(ศึกษาเพ่ิมเติมในคู่มือปฏิบัติส าหรับการเรียน
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

การสอน หน้า 75 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- Computer 
- คลิปวีดีทัศน์ 

14 

 

ชุดความรู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการด ารงชีวิต 
 
ห น่ ว ย ที่  4 ก ฎ ห ม า ย
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตที่ควรรู้ฉบับ
เข้าใจง่าย 

 

4 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์  
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจาก
การรับชมวีดีทัศน์  
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรุปภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 4 โดยส่งผ่านระบบ WBSC – LMS 
 
กิจกรรมประจ าสัปดาห์ท่ี 14 
ชื่อกิจกรรม : รู้หน้าไม่รู้ใจ รู้ไหมว่าไม่ควร
ท า 
รูปแบบกิจกรรม  

ใช้ กิ จ ก รรม เป็ น ก ารศึ กษ าผ่ าน
กรณี ศึ ก ษ า  (Case Study) โด ย ใช้ ได้ ทั้ ง
รูปแบบ on site และ online การใช้กิจกรรม 
Case Study คือ การศึกษากรณี  เรื่องราว 
หรือ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นจริง ซึ่ งได้มี การ
รวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ศึกษา
อภิปราย แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นและ
วิเคราะห์ เรื่องราวที่ เกิดขึ้น แล้วสรุปแนว
ทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดี
ที่สุด เหมาะสมที่สุด และอ านวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอื่น ๆ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็น
ทางสังคม ที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้ร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมอง
โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามก าหนด
ทิ ศ ท าง ไม่ ให้ ห ลุ ด ก รอบ วั ต ถุ ป ระส งค์
การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 

วิทยากร 
และ

คณาจารย์  
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สัปดาห์ 
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบค าบรรยาย 
- สื่อ online ประจ ารายวิชา 
- ค ลิ ป วี ดี ทั ศ น์ https://m.youtube.com 
/watch?v=8-G6FELB-D4 

15 - ทบทวนบทเรียน น าเสนอ
รายงาน/โครงงาน 

4  นักศึกษาน าเสนอโครงงานที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 1 โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มเป็น
ผู้ออกแบบการน าเสนอรายงานและโครงงาน
ที่ได้ด าเนินการแล้วพร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงงาน 
หลังจากนั้นสรุปประมวลความรู้ทั้งหมดของ
รายวิชา 
สื่อการสอน: แบบประเมินผลรายงาน/
โครงงาน 

คณาจารย ์

 
 
2. การประเมินผลการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายรูปแบบสงัคมอารย
ชนในศตวรรษที่ 21 พัฒนาการ
ความเป็นมาของพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจติอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบ การอธิบายความรู้และข้อคิดเห็นระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินจากชิ้นงาน เชน่ การท าใบงานโดยให้ยกตัวอย่าง อธิบาย 
อภิปราย  
5) ประเมินด้วยการให้สืบคน้ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุน
ความคิดเห็นหรือใช้อภิปราย 

15 

CLO2 แสดงพฤติกรรมตามวิถี
สังคมไทยและเชื่อมโยงกบั
พลเมืองโลก 

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจติอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรูท้ี่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินทักษะการสื่อสารจากรูปแบบการน าเสนองานทีช่ัดเจน มีความ
หลากหลาย 
5) ประเมินจากสถานการณ์จ าลองให้ผู้เรียนเลือกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ตาม

25 

https://m.youtube.com/
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วิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกบัพลเมืองโลก 

CLO3 วิเคราะห์ปรากฏการณ์
ปัจจุบนัของสังคมไทยในมิติความ
เป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ การสืบค้นข้อมูลและการ
ประยุกต์ไปใช้ 
3.การน าเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพื้นฐาน
ทางกฎหมายที่เก่ียวข้องใน
ชีวิตประจ าวนัได้  

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ การสืบค้นข้อมูลและการ
ประยุกต์ไปใช้ 
3.การน าเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและสังคมผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ด้วยตนเองโดยค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ การสืบค้นข้อมูลและการ
ประยุกต์ไปใช้ 
3.การน าเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลัก    
     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา พลเมืองไทยและพลเมืองโลก                 
2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2559). การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: 

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

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

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

สมัย. 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 านัก

ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 
สถาบันพระปกเกล้า. (2555). ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ. 
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_________ . (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 
Intro to Global Citizenship. ไปที ่https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM 

What is world citizenship? ไปที ่https://www.youtube.com/watch?v=nhb6sL__mhs 

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 การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ได้แก่ โครงงาน รายงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2.4 การประเมินจากการท ากิจกรรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มย่อย  

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและบริบท จากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย์  
3.3 มีการน าผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-

line ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.4 ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง จากมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้การประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์รายงาน/โครงงาน คะแนนของนักศึกษา 
การสังเกตพฤติกรรม รายงานที่มอบหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการสนทนาเพ่ือน าไป
ปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน 
 5.2 การทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยน าประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

http://www.kpi.ac.th/
https://www.learningcitizen.com/citizen-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
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5.3 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  

 
 


