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สารบัญ 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  
2. จำนวนหน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
8. สถานที่เรียน 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
2. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ 

        นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดับการเรียนรู้ 
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs รายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร 
3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา วิธีการสอน และวิธีการประเมิน 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

                2.  การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ตำราและเอกสารหลัก 
2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ     
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
         ชื่อรายวิชาภาษาไทย  2500121 พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   2500121 Thai and Global Citizens 
 
2. จำนวนหน่วยกิต 
     3 หน่วยกิต  3(2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ    
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนภัทร ปัจฉิมม์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร พึงไชย  086 3885809  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยอดชาย ชุติกาโม    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนตรี พาณิชยานุวัฒน์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาวินี รอดประเสริฐ J1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา เว็บบ์ K1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี รัตนะ L1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่น M1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดังนภสร ณ ป้อมเพชร N1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์ O1   
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตันสุวรรณนนท์ P1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชฤด ีรุ่ยใหม ่ Q1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ R1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ S1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ศรีประเสริฐสุข T1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาหลง กลิ่นจันทร์ U1   
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อาจารย์สุรพศ ทวีศักดิ์ J5   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล สุวรรณวัฒน ์ K5   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรวลัญช์ นิตย์จินต์ L5   
อาจารย์วิไลวรรณ หมายดี LA   
อาจารย์ธนะวิทย์ เพียรดี TA   
อาจารย์วิภาภรณ์ แตงจุ้ย UA   

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
   วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษา นครนายก 
    ศูนย์การศึกษา ลำปาง 
    ศูนย์การศึกษา ตรัง 
    ศูนย์การศึกษา หัวหิน 
 
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    24 กรกฎาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ รายวิชาพลเมืองไทยและพลโลกที่ดี รหัส 2500117 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 
2559 สามารถเทียบได้กับรายวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 2500121 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 
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หมวดที ่2 จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
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 สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับพัฒนาการของสังคมอารยชนสู่การเป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 

21 รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 1.1.2 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับความพลเมืองไทยและพลเมืองโลกได้ 

1.1.3 สามารถประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้ ใช้ อธิบาย
ประวัติความเป็นมาของสังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

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

ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
 1.2.2 มีทักษะในการค้นคว้า การคัดเลือก วินิจฉัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21 

ตลอดจน การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต 
1.2.3 มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค ์และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม

ได้อย่างเหมาะสม 
1.2.4 นำหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน) 

 1.3.1 มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของแต่ละศาสนาในสังคมโลก รวมทั้งการประพฤติตนตามวิถี
สังคมไทยเชื่อมโยงกับพลเมืองโลกโดยคำนึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

1.3.2 มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการมีจิตสาธารณะ ยึดหลักธรรมาภิ
บาลและสามารถปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 

     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรูร้ะดบัรายวิชา  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)  สามารถ 

1.  CLO1 อธิบายประวัติ ความเป็นมาของสังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
2. CLO2 แสดงออกถึงการประพฤติตนตามวิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 
3. CLO3 วิเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยในมิติความเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
โลก 
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4. CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เกีย่วข้องในชีวิตประจำวันได้  
5. CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดย
คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 
1. คำอธิบายรายวิชา 
     สังคมอารยชนในศตวรรษท่ี 21 พลเมืองแห่งโลกไร้พรมแดน ความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
การเคารพความหลากหลายทางวัฒนธรรม สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาคและหน้าที่ของประชาชนตาม
ระบอบการเมืองการปกครองของรัฐ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ 
จิตสาธารณะ ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติ การต่อต้านการทุจริต กฎหมายพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต 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. จำนวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

30 75 ชั่วโมง 

 
3. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น รายบุคคล  
 

อาจารย์ผู้สอนประจำตอนเรียนประกาศกำหนดวัน เวลา ในการให้คำปรึกษารายกลุ่มและ
รายบุคคลตามความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดับการเรียนรู้  
Number CLO Statement Level of Learning 

CLO1 อธิบายประวัติ ความเป็นมาของสังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

ความเข้าใจ 

CLO2 แสดงออกถึงการประพฤติตนตามวิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกับ
พลเมืองโลก 

การประยุกต์ 

CLO3 วิเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันของสังคมไทยในมิติความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

การวิเคราะห์ 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวันได ้ การประยุกต์ 

CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนกับตนเองและสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

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 อธิบายประวตัิ ความเป็นมาของ
สังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

     
 

   

CLO2 แสดงออกถึงการประพฤตตินตามวิถี

สังคมไทยและเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 

        

CLO3 วิเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันของ

สังคมไทยในมติิความเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 

        

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพื้นฐานทางกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้  

        

CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมผ่านกระบวนการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดย
คำนึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 
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หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes : PLOs) 
PLO 5 สามารถนำหลักพ้ืนฐานทางกฎหมายที่เก่ียวข้องไปใช้ในชีวิตประจำวันได ้
PLO 7 สามารถวิเคราะห์และให้เหตุผลเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใช้กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ปัญหา
ตนเองและสังคมตามกรณีศึกษา 
PLO 8 สามารถวิเคราะห์สถานการณ์รอบตัวที่เก่ียวข้องกับการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกท่ีดี 
 
4.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน 

CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
CLO1 อธิบายประวตัิ 
ความเป็นมาของ
สังคมไทย ความเป็น
พลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

  

CLO2 แสดงออกถึง
การประพฤตตินตามวิถี
สังคมไทยและเชื่อมโยง
กับพลเมืองโลก 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุม่ย่อย และการนำเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าช้ันเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบรูณาการเช่ือมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการทา
รายงาน โครงงาน โครงการ ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ ์
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคดิเชิงตรรกะ การอภิปราย
กลุ่ม การแสดง สาธติ การทดลองและสรุปผลอย่างมี
หลักการ น่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงได้ 

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละ
และจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู ้
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินจากการสอบปลายภาค
การศึกษา 
5) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการ
พูดจากการเสนอผลงาน 
6) การประเมินจากช้ินงานรวบยอด 
เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ 
ช้ินงาน 

CLO3 วิเคราะห์
ปรากฎการณ์ปัจจุบัน
ของสังคมไทยในมิติ
ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุม่ย่อย และการนำเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าช้ันเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่่งเสรมิให้ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และการสรุปองค์
ความรู้ด้วยตนเอง 
3) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหวา่งการจดัการเรียนรู ้
2) ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ 
3) ประเมินโดยการสังเกตพฤติกรรม
การฝึกปฏิบัติงาน หรือการไปศึกษาดู
งาน 
4) ประเมินผลความสำเร็จของ
โครงงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการกำหนด 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ



มคอ. 3 

 10 

การเป็นผูม้ีจิตอาสา ความเสียสละ 
การพึ่งพาอาศัยและการช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลัก
พื้นฐานทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องใน
ชีวิตประจำวันได ้

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็น สำคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ ในแตล่ะรายวิชา เช่น การใช้
กรณีศึกษา การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และการ 
นำเสนอเนื้อหาความรู้หนา้ช้ันเรียน  
2) การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถาม (Questioning 
Method)  
3) การใช้สื่อออนไลน์ คลิปวิดโีอใน สถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้นักศึกษาได้ศึกษา และวิเคราะห์ตามโจทย์ท่ีกำหนด 
4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้าง สถานการณ์ 
การจำลองเหตุการณ์ในการใช้หลกักฎหมายในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

1) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน 
ระหว่างการจดัการเรียนรู้  
2) การประเมินผลจากการทำ 
กิจกรรมวเิคราะห์สถานการณ์ทาง 
กฎหมายตามกรณีศึกษาที่กำหนด  
3) ประเมินผลความสำเร็จของ 
โครงงานท่ีแสดงให้เห็นถึงการ กำหนด 
แบ่งบทบาทหน้าท่ีความรับผดิชอบ
การเป็นผูม้ีจิตอาสา ความเสียสละ 
การพึ่งพาอาศัยและ การช่วยเหลอื
เกื้อกูลกัน  
4) การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment)  

CLO5 แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมผ่านกระบวนการ
เรียนรูด้้วยตนเองโดย
คำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

1) ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญด้วย
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
สาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาเช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุม่ย่อย และการนำเสนอเนื้อหา
ความรู้หน้าช้ันเรียน 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีการประยุกต์ใช้
ทักษะทางปัญญา เช่นการวางแผนงาน การตัดสินใจ
แก้ปัญหา การบรูณาการเช่ือมโยงความคิด การ
วิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุปแนวความคิดในการทา
รายงาน โครงงาน โครงการ ช้ินงาน สิ่งประดิษฐ ์
3) ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคดิเชิงตรรกะ การอภิปราย
กลุ่ม การแสดง สาธติ การทดลองและสรุปผลอย่างมี
หลักการ น่าเช่ือถือและสามารถอ้างอิงได้ 
4) การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

1) สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละ
และจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม 
2) การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนใน
ระหว่างการจดัการเรียนรู ้
3) ประเมินจากการทดสอบย่อย 
4) ประเมินจากการสอบปลายภาค
การศึกษา 
5) ประเมินทักษะการสื่อสารด้วยการ
พูดจากการเสนอผลงาน 
6) การประเมินจากช้ินงานรวบยอด 
เช่น รายงาน โครงงาน โครงการ 
ช้ินงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 
สัปดาห ์

ที่ 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

1 
 

• ปฐมนิเทศและแนะนำ
เนื้อหารายวิชา  
ข้อตกลงเบื้องต้น 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
การวัดและประเมนิผล 
งานมอบหมาย 
และบรรยาย 
ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 1 อะไรคือสังคม
อารยชน 
   
 
 
 

4 1. ผู้สอนปฐมนิเทศโดยแนะนำ 
- เนื้อหารายวิชา ภาพรวมของรายวิชา  
- วัตถุประสงค์ของรายวชิา 
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 
- รูปแบบการเรียนการสอน Online   
*หมายเหตุ รูปแบบกิจกรรมสามารถอ่านเพิ่มเติม
ในเอกสารประกอบการเรียนและคู่มือปฏิบัติ
สำหรับการเรียนการสอน 
- ข้อตกลงกฎเกณฑ์ต่างๆ ในชัน้เรียน  
- กิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสปัดาห์     
- วิธีการวัดและประเมินผล  
- แนะนำเอกสาร ตำรา website เพิ่มเติม  
- สื่อบทเรียน online ที่ใชป้ระกอบการเรียนและ
ค้นคว้าเพิ่มเติม  
- ระบบ WBSC- LMS และแอพพลิเคชั่นในการ
สอน Online โดยใช้ Microsoft Team   
- งานมอบหมาย/โครงงาน/ งานกิจกรรม 
2. ผู้สอน ตั้งคำถาม ความหมายของคำว่าพลเมือง 
โดยให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น และ
ผู้สอนสรุปความหมายร่วมกับนกัศึกษา 
4. ผู้สอนตั้งประเดน็คำถามต่อ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการคิด เกี่ยวกับความหมายของพลเมือง
โลก แล้วสรุปร่วมกันกับนักศึกษา เก่ียวกับ
ความหมายของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
5. ผู้สอนสรุปภาพรวมชุดความรู้ของรายวิชา ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ชุดความรู้  
6. ผู้สอนสรุปภาพรวมเนื้อหาประจำสปัดาห์ 
7. จัดกิจกรรมกลุ่ม (Activity Based Learning) 
8. ผู้สอนแจ้งเกี่ยวกับโครงงานประจำรายวิชา 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

โดยเป็นการทำโครงงานเพื่อเสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิต
สาธารณะ สามารถคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาของ
สงัคมโดยเร่ิมจากตนเอง โดยเป็นการทำโครงงาน
ประกอบการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ได้
ด้วยตัวเอง ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
นอกห้องเรียน รวมทั้งยังส่งเสริมความรับผิดชอบ
ของผู้เรียนในการร่วมแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จ ริ ง  มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เพื่ อ ใ ห้ ผู้ เรี ย น ได้ รั บ
ประสบการณ์ จากการลงมือปฏิบัติ และนำ
ประสบการณ์นั้นมาสะท้อน อภิปราย  สรุป
ความคิดรวบยอดที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ และ
นำไปประยุกต์ใช้ โดยวิธีจัดการเรียนรู้ มีดังนี้ 
1. เลื อ ก พื้ น ที่ / ชุ ม ช น ใก ล้ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ทำการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนเพื่อเตรียมพร้อมใน
การลงพื้นที่จริง 
2. ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อนำมาทำโครงงาน  
3. นำเสนอข้อมูลที่ได้ และร่วมกันวิพากษ์ในชั้น
เรียน และสรุปร่วมกัน 
4. ให้ผู้เรียนคิดโครงงานเพื่อแก้ปัญหา/พัฒนา/
ปรับปรุง โดยการประยุกต์ความรู้ที่ ได้ เรียน
มาแล้วนำเสนอเค้าโครง โครงงาน 
5. ลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงงาน 
6. นำเสนอผลการจัดโครงงาน ด้วยสื่อต่างๆ  
7. สรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน 
*หมายเหตุ หัวข้อโครงงานสามารถปรับโดย
อาจนำสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น
มาใช้กำหนดเป็นหัวข้อได้  
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 85 ) 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

 กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 1  
ชื่อกิจกรรม : ปรากฎการณ์ทางสังคมไทยกับ
มุมมองที่เปลี่ยนไปของเยาวชน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิจกรรม Café conversation หรือ สภากาแฟ 
คอื กระบวนการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่ มีอยู่ ในแต่ละปัจเจกชน ซึ่ งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์  และความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้บรรยากาศฉันท์
มิตร คือ บรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือน
กำลังนั่งคุยเร่ืองราว นั่งเล่าประสบการณ์ และรับ
ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสนิท ๆ ในร้านกาแฟ 
รวมทั้ง ต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคม ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ความเกลียดชัง 
ประเด็นทางเพศ การทำแท้ง ซึ่งทัศนคติมุมมอง
ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ที่ผ่านวันและเวลา ในบาง
สังคมบางยุคสมัยได้ เปลี่ยนไปแล้ว สามารถ
กำหนดประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นตั้งต้นได้ และ
ให้นักศึกษาได้ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นผ่านมุมมองโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
พ ยายามกำหนดทิ ศท างไม่ ให้ หลุ ดกรอบ
วัตถุประสงค์การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 6 ) 
 
  สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- Projector 
- 0verhead 
- ระบบ WBSC – LMS 
- ใบงานกิจกรรมกลุ่ม 

2 
 

 
 

ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 2 พัฒนาการของ
สังคมจากอดีตสูป่ัจจบุัน 

 

4 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์ เพื่อให้เข้าใจถึงพัฒนาการ
ของสังคมจากอดีต จนถึงปัจจุบัน โดยเปิดผ่าน
ระบบ Microsoft Team 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
รับชมวีดีทัศน์  
3. ผู้สอนสรุปภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
4. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
5. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสัปดาห์ 
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 2 
ชื่อกิจกรรม : ฉันเป็นใครในชาติก่อน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก ร ร ม เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น
กรณีศึกษา (Case Study) และ Role Play โดย
ใช้ได้ทั้งรูปแบบ on site และ online การใช้
กิ จกรรม  Case Study คือ  การศึ กษากรณี  
เร่ืองราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้มีการ
รวบรวมมาเสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้ง
ข้อมู ลต่ าง ๆ  ที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อจะได้ ศึ กษ า
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวิเคราะห์
เร่ืองราวที่เกิดขึ้น แล้วสรุปแนวทางการตัดสินใจ 
หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็นว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด 
และอำนวยประโยชน์มากกว่าแนวทางหรือวิธี
แก้ปัญหาอ่ืน ๆ ส่วนกิจกรรม Role Play จะเป็น
การให้นักศึกษาเข้าถึงความคิด ความรู้สึก จิตใจ
ของตัวละครและสร้างความเข้าใจสังคมในยุค
สมัยนั้นอย่างลึกซึ้ง 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 10 ) 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 
- คลิปวีดีทัศน์ 

3 
 

ชุดความรู้ที่ 1  
สังคมอารยชนกับพลเมือง
แห่งศตวรรษที่ 21 
 
หน่วยที่ 3 พลเมืองท่ามกลาง
ความหลากหลายในสังคม 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรปุภาพรวมของชดุความรู้
ที่ 1 โดยสง่ผา่นระบบ WBSC – LMS 
   
กิจกรรมประจำสปัดาห์ที่ 3  
ชื่อกิจกรรม : เรียนรู้ชีวิตพลเมืองในสังคมพหุ
วัฒนธรรม 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก ร ร ม เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น
กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้ได้ทั้งรูปแบบ 
on site และ online การใช้ กิ จกรรม  Case 
Study คื อ  การศึ กษ ากรณี  เรื่ อ งราว หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้มีการรวบรวมมา
เสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์เร่ืองราวที่เกิดขึ้น แล้ว
สรุปแนวทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็น
ว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และอำนวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 13 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 
- ระบบ WBSC – LMS 

4 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
หน่วยที่  1 สิทธิ เสรีภาพและ
ความเสมอภาคในความเป็ น
พลเมือง 

4 1. ผู้สอน เปิดประเด็นคำถามว่า “การสร้างความ
เป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสั งคมที่มีการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย ควรทำอย่างไร” เพื่อนำเข้าสู่
บทเรยีนประจำสัปดาห์ 
2. ผู้สอนซักถาม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาตอบ
คำถามเป็นรายบุคคล 
3. ผู้สอนสรุปเนื้อหาชุดความรู้และสรปุหัวข้อประจำ
สัปดาห์  
4. ผู้สอนยกตัวอย่างกรณีศึกษา  
5. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
6. มอบหมายให้นักศึกษาทำกิจกรรมกลุ่มย่อย
แบบอภิปรายร่วมกันและนำเสนอหน้าชั้นเรียน 
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 4 
ชื่อกิจกรรม : ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ แต่เราเถียง
กัน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิจกรรมการโต้วาที ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบของ
กิ จกรรมการ Debate การโต้ วาที เป็ นการ
อภิปรายอย่างหนึ่ง โดยผู้อภิปรายใช้วาทศิลป์
ของตน โน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตามและใช้เหตุผล
หักล้างเอาชนะฝ่ายตรงข้าม การโต้วาที เป็นการ
ฝึกให้ผู้พูดมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักแพ้ชนะ รับฟัง
เหตุผลจากผู้ อ่ืน ฝึกปฏิภาณไหวพริบให้เฉียบ
แหลม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทั้งยังให้ความ
บันเทิง และเนื้อหาสาระแก่ผู้ฟังด้วย  
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 30 ) 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

   สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 
- Projector 
- 0verhead 
- กรณีศึกษา Case study 

5 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
หน่วยที่ 2  ความเป็นพลเมือง
ในสังคมไทยและพลเมืองโลก 
 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 5 
ชื่อกิจกรรม : สิทธิ เสรีภาพและความเสมอ
ภาค ในความเป็นพลเมืองในมุ มมองของ
เยาวชน 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิจกรรม Café conversation หรือ สภากาแฟ 
คือ กระบวนการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่ มีอยู่ ในแต่ละปัจเจกชน ซึ่ งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความรู้  ประสบการณ์  และความคิดเห็น ใน
ประเด็นที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้บรรยากาศฉันท์
มิตร คือ บรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือน
กำลังนั่งคุยเร่ืองราว นั่งเล่าประสบการณ์ และรับ
ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสนิทๆในร้านกาแฟ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆได้ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคม เกี่ยวกับเรื่องสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความ
เท่าเทียมกัน โดยชูประเด็นที่ทางสังคมที่ทันสมัย 
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย โดยเน้นให้นักศึกษามี
คามเข้าใจเกี่ยวกับ“ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

มนุษยชน” ปัจจัย สำคัญที่ทำให้เกิดการละเมิด 
“สิทธิมนุษยชน” “หลักความเสมอภาค” สร้าง
ความตระหนักให้นักศึกษาเข้าใจว่าเพราะเหตุใด
การใช้สิทธิและเสรีภาพของแต่ละบุคคลต้อง
เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายโดยให้นักศึกษา
ได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน
มุมมองโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องพยายามกำหนด
ทิศทางไม่ให้หลุดกรอบวัตถุประสงค์การศึกษา
หรือองค์ความรู้ไป 
 (ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 32 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา - Computer 
- Projector 
- ระบบ WBSC- LMS  
 

6 
 

ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก 
 
หน่วยที่ 3 การปกป้อง
ประโยชนส์าธารณะ 

 4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
  กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 6  
ชื่อกิจกรรม : สร้างเรื่องให้เป็นเรื่อง 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิจกรรม  การระดมความคิด  (Brainstorm) 
เทคนิคความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อปลุกไอเดีย
สร้างสรรค์ เป็นเทคนิคหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในการ
ระดมความคิดเพื่อหาไอเดียสร้างสรรค์ ใหม่ๆ 
หรือใช้ในระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหา จาก
หลายๆมุมมอง หลายความคิดของสมาชิกที่
มาร่วมกิจกรรมระดมสมอง  

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

การระดมความคิดจากทุกๆมุมมอง โดย
ไม่มีการตัดสินถูกผิด ของสมาชิกในกลุ่ม เพื่อ
หาทางเลือกในการตัดสินใจ ความคิดใหม่ๆและ
ใช้ในการการวางแผน สิ่งสำคัญในการระดม
สมองหรือระดมความคิด คือ ให้ทุกคนได้มีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยมี
การระดมความคิดให้ได้ปริมาณมากที่สุดโดยไม่มี
การตั้งกรอบ หรือประเมินถูกผิดขณะระดม
ความคิด จำนวนคนที่ร่วมระดมสมองถ้าจะให้มี
ประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยู่ระหว่าง  4 ถึง  9  
คน ถ้าน้อยไปจะได้ความคิดและมุมมองน้อย แต่
ถ้ามากไปความคิดจะแตกออกนอกทะเลไป หรือ
มีคนที่นั่งเงียบไม่ออกความคิดเห็น 

ผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคมที่มีกระแส มีข่าว เกี่ยวกับเรื่องประโยชน์
สาธารณะ หรือประเด็นที่นำไปสู่กรณีศึกษาให้
นักศึกษาขบคิดและวิเคราะห์ได้ว่า กรณีใดเป็น
ประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์ส่วนรวม 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 35 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 

7 ชุดความรู้ที่ 2  
พลเมืองเชิงรุก  
 
หน่วยที่ 4 พลเมืองในสังคม
อุดมศึกษา: จิตสาธารณะ
และความรับผิดชอบ 
 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม  
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรุปภาพรวมของชดุความรู้
ที่ 2 โดยสง่ผา่นระบบ WBSC – LMS 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

  กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 7 
ชื่อกิจกรรม : คิดเห็นอย่างไร พูดแบบนั้น 
รูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนใน “หน่วยที่ 
4 จิตสาธารณะและความรับผิดชอบในสังคม
อุดมศึกษา จะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้และความสามารถใน
การคิด (Thinking) การวิ เคราะห์ (Analysis) 
และแสดงความคิดเห็น (Opinion Expression) 
ผ่ า น ก า รส อ น แ บ บ อภิ ป ราย  (Discussion 
Method) ซึ่งสามารถดำเนินกิจกรรมได้ทั้งแบบ 
onsite และ online 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 38 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- Computer 
- Projector 
- ระบบ WBSC- LMS  

8 ชุดความรู้ที่ 3  
ธรรมาภบิาลภาคปฏิบัติและ
การต่อต้านการทุจริต 
 
หน่วยที่ 1 หลักธรรมาภิบาล
กับการป้องกันการทุจรติ 
 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
 กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 8 
ชื่อกิจกรรม : จาก GG Framework...สู่ ละคร
เร่ืองนั้น 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิ จ ก รรม ก ารแส ด งบ ท บ าท สม ม ติ  (Role 
playing) ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่
ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท  สภาพความเป็นจริง

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

จากสิ่งที่ เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่ง
เทคนิคการสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่
สนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติ
ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการเรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

เทคนิคการสอนแบบการแสดงบทบาท

สมมตินั้น เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนแสดงบทบาท
สมมติตามเรื่องราวหรือสถานการณ์ ต่ าง ๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการแสดงออก ทั้งจาก
การแสดงออกทางกายและการเรียนรู้ความรู้สึก
นึกคิดผ่านตัวละคร เรื่องราว สถานการณ์ ตาม
สภาพความเป็นจริง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผู้ เรียนมีความกล้าแสดงออก มีทักษะในการ
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองและรู้จักที่จะทำงานทีม  
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 48 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Computer 
- Projector 

9 
 

ชุดความรู้ที่ 3  
ธรรมาภิบาลภาคปฏิบัติและ
การต่อต้านการทุจริต 
  
หน่วยที่  2 พลเมืองกับการ
ต่อต้านการทุจริต 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 9 
ชื่อกิจกรรม : คาเฟ่นี้สีขาว 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จกรรมการศึ กษ าผ่ านการท ำ
กิจกรรม Café conversation หรือ สภากาแฟ 
คือ กระบวนการทำกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ที่ มีอยู่ ในแต่ละปัจเจกชน ซึ่ งเน้นให้
ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ความรู้  ประสบการณ์  และความคิดเห็นใน
ประเด็นที่ได้กำหนดไว้ ภายใต้บรรยากาศฉันท์
มิตร คือ บรรยากาศที่ทำให้ผู้เรียนรู้สึกเหมือน
กำลังนั่งคุยเร่ืองราว นั่งเล่าประสบการณ์ และรับ
ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสนิทๆในร้านกาแฟ 
รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆได้ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต โดยให้นักศึกษา
หาสาเหตุ ปัจจัยของการทุจริตนั้นๆ หรือให้ 
นักศึกษา ยกตัวอย่างเหตุการณ์การทุจริตเชิง
นโยบาย การทุจริตในระดับชาติหรือท้องถิ่นที่
เคยพบมา 1 ตัวอย่าง และอธิบายเกี่ยวกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวโดยวิเคราะห์ถึง สาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 51 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา  
- Computer 
- Game Card 

10 
 

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

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรุปภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 3 โดยส่งผ่านระบบ WBSC – LMS 
 
กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 10  
ชื่อกิจกรรม: โปรดใช้ฉันเป็นเคร่ืองมือ 
รูปแบบกิจกรรม 
 

คณาจารย์  
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ใช้ กิ จ ก ร ร ม เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น
กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้ได้ทั้งรูปแบบ 
on site และ online การใช้ กิ จกรรม  Case 
Study คื อ  การศึ กษ ากรณี  เรื่ อ งราว หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้มีการรวบรวมมา
เสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์เร่ืองราวที่เกิดขึ้น แล้ว
สรุปแนวทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็น
ว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และอำนวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ โดยผ่าน
การใช้ เครื่อ งมื อที่ ถู กรวบรวมมาแล้ วของ
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ โดยให้นักศึกษาเลือกปรับเครื่องมือ กับ
กรณีศึกษาดังกล่าว 
  (ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 53 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- Computer 
- ระบบ WBSC- LMS  
 

11 ชุ ดความ รู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
 
ห น่ ว ย ที่  1 ก ฎ ห ม าย ใน
ชีวิตประจำวัน 
 

4 1.นักศึกษารับฟังการบรรยายโดยวิทยากร 
2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  
3. ผู้สอนและนักศึกษาสรุปเนื้อหาที่ได้จากการ
รับฟังการบรรยายร่วมกัน 
4. ผู้สอนมอบหมายให้นักศึกษาสรุปเนื้อหาใน
รูปแบบ mapping โดยใช้โปรแกรม Ms. Power 
point หรอืที่นักศึกษาสนใจตามความถนัด  
 
 

วิทยากร 
และ

คณาจารย์  
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 11 
ชื่อกิจกรรม : รู้ไว้จะได้ไม่ผิด 
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้ กิ จ ก ร ร ม เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น
กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้ได้ทั้งรูปแบบ 
on site และ online การใช้ กิ จกรรม  Case 
Study คื อ  การศึ กษ ากรณี  เรื่ อ งราว หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้มีการรวบรวมมา
เสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์เร่ืองราวที่เกิดขึ้น แล้ว
สรุปแนวทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็น
ว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และอำนวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคม ที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมาย สร้างความ
ตระหนักให้นักศึกษาเข้าใจว่าเพราะเหตุใด
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงผิดกฎหมาย หรือเหตุใด
ทำให้คนประพฤติผิดกฎหมาย และการกระทำใด
ถึงแม้ว่าจะดูไม่ถูกใจแต่การณ์ใดๆ ก็ต้องเป็นไป
ตามเงื่อนไขทางกฎหมายโดยให้เพื่อความสงบสุข
ของสั งคมส่วนรวม นักศึกษาได้ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมองโดยอาจารย์
ผู้สอนจะต้องพยายามกำหนดทิศทางไม่ให้หลุด
กรอบวัตถุประสงค์การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 63 ) 
สื่อการสอน :  
เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- Computer 
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

12 ชุ ดความ รู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
 
หน่วยที่ 2 กฎหมายอาญาใน
ชีวิตประจำวัน 
 

4 1. ผู้สอนสรปุภาพรวมหัวข้อประจำสัปดาห์ 
2. จัดกิจกรรมบทบาทสมมติ Role-play 
3. ผู้สอนและนกัศึกษาสรุปเนื้อหาประจำสปัดาห์
ร่วมกัน 
  กิจกรรมประจำสปัดาห์ที ่12 
ชื่อกิจกรรม : โลกคือละคร  
รูปแบบกิจกรรม 

ใช้รูปแบบ Role Play ในการเรียนแบบ 
onsite และรูป แบบ การจั ดกิ จกรรม  Café 
conversation ในการเรียนแบบ on line 

1. ในการเรียนแบบ onsite ขั้นตอน 
รูปแบบ Role Play 

ก า ร แ ส ด งบ ท บ า ท ส ม ม ติ  (Role 
playing) เป็นเทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งที่ช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจบทบาท  สภาพความเป็นจริงจาก
สิ่งที่เกิดขึ้น ผ่านการแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งเทคนิค
การสอนรูปแบบนี้ นับว่าเป็นการสอนที่สนับสนุน
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ลงมือปฏิบัติร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการ
เรียนรู้สมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ  

2. ใน ก า ร เรี ย น  online ขั้ น ต อ น 
รูปแบบ Café conversation 

 กิจกรรม  Café conversation หรือ 
สภากาแฟ คือ กระบวนการทำกิจกรรมเพื่ อ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีอยู่ในแต่ละปัจเจกชน 
ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้มีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และความ
คิด เห็ น ในประเด็นที่ ได้ กำหนดไว้  ภ าย ใต้
บรรยากาศฉันท์มิตร คือ บรรยากาศที่ทำให้
ผู้เรียนรู้สึกเหมือนกำลังนั่งคุยเรื่องราว นั่งเล่า
ประสบการณ์ และรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อน
สนิทๆในร้านกาแฟ รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้
ต่างๆได้ 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 71 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- Computer 
- Case study 

13 
 

ชุ ดความ รู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
 
หน่วยที่ 3 กฎหมายเอกชนที่
เกี่ยวข้องในการดำเนินชีวิต 
 

4 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์ ผ่าน Microsoft Team 
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
รับชมวีดีทัศน์  
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
   กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 13  
ชื่อกิจกรรม : เถียงให้เป็นเรื่อง...คิดต่างแตไ่ม่
แตกแยก 
รูปแบบกิจกรรม  

ใช้กิจกรรมแบบผสมผสานในการสอน
แบบ onsite โดยใช้  Game base และ การ 
Debate เป็ นหลัก  ซึ่ งกิ จกรรมนี้ ใช้ ได้ทั้ ง ใน
รูปแบบของ Onsite และ Online 

ก ร ะ บ ว น ก า ร  Debate เ ป็ น
กระบวนการที่ทำให้เกิดความคิดและพยายามหา
เหตุผลเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเองเมื่อมี
เห ตุ ก า รณ์ ใด เห ตุ ก า รณ์ ห นึ่ ง เกิ ด ขึ้ น  ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องรับฟังอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเช่นกัน 
พร้อมกันนี้ก็ยังมีโอกาสได้แก้ไขความเข้าใจผิด
หรือได้บอกกล่าวปกป้องตนเอง โดยกิจกรรม 
debate ในครั้งนี้อาจจะสามารถเสริมในส่วนของ
การสร้ า งสมมุ ติ บ ท บ าท ให้นั ก ศึ กษ า เป็ น
ทนายความโจทก์และทนายความจำเลย โดยมี
เพื่ อนคนอ่ืนอาจสวมบทบาทเป็นโจทก์และ
จำเลย ทั้งสองฝ่ายต้องหาเหตุผลมาสนับสนุน
ความคิดของตนดังตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

ในเรื่องนั้นๆ ผู้สอนทำหน้าที่ เป็นพิธีกรแต่จะไม่
ตดัสินถูกผิด 

ในสภาวะทางสังคมที่มีความคิดเห็นที่
แตกต่างกันออกไป ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะการไม่
ยอมรับฟัง ไม่ให้เกียรติและเคารพความคิดเห็น
ของคนอ่ืน รวมไปถึงไม่ยอมรับฟังเหตุผลใดๆจาก
คนที่มีความคิดเห็นต่างจากตนเอง ใครที่มีศรัทธา
ยึดถืออะไรแล้วก็ยึดถือแบบนั้น อคติทำให้บดบัง
ความเป็นจริง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักศึกษา ส่วนหนึ่ง
ของการสร้างการเคารพในความคิดเห็นของคน
อ่ืนคือรากฐานสำคัญของสังคมประชาธิปไตย แม้
จะไม่ถูกใจแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพ
และอยู่ร่วมกันในสังคมให้ได้ ที่สำคัญรู้จักยกข้อ
กล่าวอ้างมาต่อสู้ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักการ
มิใช่อารมณ์ 
(ศึกษาเพิ่มเติมในคู่มือปฏิบัติสำหรับการเรียน
การสอน หน้า 75 ) 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- Computer 
- คลิปวีดีทัศน์ 
 

14 

 

ชุ ดความ รู้ที่  4 กฎหมาย
พื้นฐานในการดำรงชีวิต 
หน่วยที่ 4 กฎหมายเกี่ยวกับ
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
อิน เทอร์ เน็ ตที่ ควรรู้ฉบั บ
เข้าใจง่าย 

 

4 1. นักศึกษาชมวีดีทัศน์  
2. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันสรุปประเด็นจากการ
รับชมวีดีทัศน์  
3. จัดกิจกรรมกลุ่ม 
4. มอบหมายให้นักศึกษาสรุปภาพรวมของชุด
ความรู้ที่ 4 โดยส่งผ่านระบบ WBSC – LMS 
 
 

คณาจารย ์
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สัปดาห ์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จำนวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) ผู้สอน 

กิจกรรมประจำสัปดาห์ที่ 14 
ชื่อกิจกรรม : รู้หน้าไม่รู้ใจ รู้ไหมว่าไม่ควรทำ 
รูปแบบกิจกรรม  

ใช้ กิ จ ก ร ร ม เป็ น ก า ร ศึ ก ษ า ผ่ า น
กรณีศึกษา (Case Study) โดยใช้ได้ทั้งรูปแบบ 
on site และ online การใช้ กิ จกรรม  Case 
Study คื อ  ก ารศึ กษ ากรณี  เรื่ อ งราว หรือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งได้มีการรวบรวมมา
เสนอให้ทราบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เพื่อจะได้ศึกษาอภิปราย แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและวิเคราะห์เร่ืองราวที่เกิดขึ้น แล้ว
สรุปแนวทางการตัดสินใจ หรือวิธีแก้ปัญหาที่เห็น
ว่าดีที่สุด เหมาะสมที่สุด และอำนวยประโยชน์
มากกว่าแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหาอ่ืน ๆ 

โดยผู้สอนสามารถหยิบยกประเด็นทาง
สังคม ที่ เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้ร่วมพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านมุมมองโดยอาจารย์
ผู้สอนจะต้องพยายามกำหนดทิศทางไม่ให้หลุด
กรอบวัตถุประสงค์การศึกษาหรือองค์ความรู้ไป 
สื่อการสอน :  
- เอกสารประกอบการเรียน  
- Power point ประกอบคำบรรยาย 
- สื่อ online ประจำรายวิชา 
- ค ลิ ป วี ดี ทั ศ น์ https://m.youtube.com 
/watch?v=8-G6FELB-D4 

15  
- ทบทวนบทเรียน นำเสนอ
รายงาน/โครงงาน 

4  นักศึกษานำเสนอโครงงานที่มอบหมายใน
สัปดาห์ที่ 1 โดยนักศึกษาแตล่ะกลุ่มเป็น
ผู้ออกแบบการนำเสนอรายงานและโครงงานทีไ่ด้
ดำเนินการแลว้พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากโครงงาน 
หลังจากนัน้สรุปประมวลความรูท้ั้งหมดของ
รายวิชา 
สื่อการสอน: แบบประเมินผลรายงาน/โครงงาน 

คณาจารย ์

https://m.youtube.com/
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2. การประเมินผลการเรียนรู้  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ 
วิธีการวัดผล 

สัดส่วนการ
ประเมินผล 
(ร้อยละ) 

CLO1 อธิบายประวัติ ความเป็นมาของ
สังคมไทย ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้ 
3.การนำเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

15 

CLO2 แสดงออกถึงการประพฤติตนตาม
วิถีสังคมไทยและเชื่อมโยงกับพลเมืองโลก 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้ 
3.การนำเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

25 

CLO3 วิเคราะห์ปรากฎการณ์ปัจจุบันของ
สังคมไทยในมิติความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้ 

3.การนำเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

CLO4 ประยุกต์ใช้หลักพ้ืนฐานทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันได้  

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้ 

3.การนำเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

CLO5 แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและ
สังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก ความ
รับผิดชอบ และการมีส่วนร่วม 
2. ประเด็นองค์ความรู้ ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบค้นข้อมูลและการประยุกต์ไปใช้ 
3.การนำเสนองาน ผลงานและผลสัมฤทธิ์ของงาน 

20 

รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตำราหลัก    
     เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา พลเมืองไทยและพลเมืองโลก                 
2. เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ปริญญา เทวานฤมิตรกุล. (2559). การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง. กรุงเทพมหานคร: 

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

มหาวิทยาลัย.   
จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ และคณะ. (2548).  สังคมวิทยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์

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

สมัย. กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.  
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร. (2556). การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ธีระ นุชเปี่ยม. (2558). การทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของการเมืองโลก. 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). การสร้างสำนึกพลเมือง. กรุงเทพฯ: สำนัก

ส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า. 
สถาบันพระปกเกล้า. (2555). ความเป็นพลเมืองกับอนาคตประชาธิปไตยไทย. กรุงเทพฯ. 
_________ . (2554). สำนึกพลเมือง. รายงานวิจัย สำนักงานแผนพัฒนาการเมือง. กรุงเทพฯ. 
สัญชัย สุวังบุตรและอนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2554). ทรรปณะประวัติศาสตร์ยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19. 

พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ : ศักดิโสภาการพิมพ์. 
อภิษฎา ทองสะอาด. (2558). พลังเสียงพลเมืองตื่นรู้ต่อการปฏิรูปประเทศ. กรุงเทพฯ: แปลน พริ้นท์ติ้ง. 
3. เอกสารและข้อมูลแนะนำ    
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 

http://www.kpi.ac.th/
https://www.learningcitizen.com/citizen-learning/
https://www.youtube.com/watch?v=5rbiOGs4AOM
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา  
  
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

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

2.1 การประเมินจากการเข้าเรียนและการส่งงานตามกำหนด 
2.2 การสังเกตพฤติกรรมที่นักศึกษาแสดงออกระหว่างเรียนและทำกิจกรรม 
2.3 การประเมินจากผลงานที่มอบหมาย ได้แก่ โครงงาน รายงาน ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2.4 การประเมินจากการทำกิจกรรรมอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มย่อย  

3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 สัมภาษณ์นักศึกษาหาข้อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3.2 ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพและบริบท จากแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของ

อาจารย์  
3.3 มีการนำผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผ่านระบบ On-

line ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3.4 ปรับปรุงเนื้อหาบางส่วนและกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้อง จากมติคณะรัฐมนตรี 

วันที่ 22 พ.ค. 2561 เรื่องหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

โดยใช้การประชุมคณาจารย์ผู้สอนเพ่ือช่วยกันวิเคราะห์รายงาน/โครงงาน คะแนนของนักศึกษา 
การสังเกตพฤติกรรม รายงานที่มอบหมาย รวมทั้งข้อเสนอแนะของนักศึกษาจากการสนทนาเพ่ือนำไป
ปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปีการศึกษาต่อไป 
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จัดการประชุมคณาจารย์ผู้สอนในรายวิชาร่วมกัน 
 5.2 การทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนำประสิทธิผลของ 

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ 
ตลอดจนข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

5.3 ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีการประชุมระดมความ
คิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง  

 
 


