
 

     รายละเอียดการบริหารจัดการรายวิชา 
  

    วิชาพระพุทธศาสนากับสังคม 
 

ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา    วิทยาเขตขอนแก่น/คณะครุศาสตร์/สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 

หมวดที่ ๑ ขอ้มลูโดยท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา  
         ๒๐๓ ๓๑๐ พลเมืองกับการพัฒนาสังคม (Citizens and Social Development) 
๒. จำนวนหน่วยกิต  
          ๓ (๓-๐-๖) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ประเภทรายวิชา  รายวิชาบังคับ  

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
ประธานหลักสูตร                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช    
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา      อาจารย์วิรัตน์ ทองภู  
                                       น.ธ.เอก,ป.ธ.๘, พธ.บ.(ภาษาอังกฤษ), พธ.ม.(การสอนสังคมศึกษา)  
        

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน    
    ภาคการศึกษาที่ ๒/ชั้นปีที่ ๓ 
๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  ไม่มี 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) ไม่มี 
๘. สถานที่เรียน 
     สาขาวิชาสังคมศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
๙. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด    
     ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

 
 

 

 มคอ.๓ 



 
๒ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

หมวดที่ ๒ จดุมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
          เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง 
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลายการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจาวัน 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
     หลังจากนิสิตเรียนจบในรายวิชานี้แล้วสามารถอธิบายและนำไปประพฤติปฏิบัติได้ ดังต่อไปนี้ 
      ๒.๑ มีความเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดีได้ 
      ๒.๒ สามารถประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของ
พลเมืองที่ดีได้ 
      ๒.๓ สามารถอธิบายและมีคุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลกได้ 
      ๒.๔ เข้าใจและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
      ๒.๕. เข้าใจและปฏิบัติตนถูกต้องตามลักษณะที่ดีของคนไทย การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกัน
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายการเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจำวัน 
 

 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ 

 ๑. คำอธิบายรายวิชา  
                        สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่ สิทธิ เสรีภาพและหน้าที่ของพลเมือง คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติและสังคมโลก การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
ลักษณะที่ดีของคนไทยการประยุกต์ใช้หลักธรรมทางศาสนา การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายการเรียนรู้
ประชาธิปไตยในโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

๔๘ ชั่วโมง  
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมในกรณีทดแทน
ชั่วโมงเรียนที่ไม่สามารถทำ
การเรียนการสอนได้ 

ไม่มีการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

๙๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารย์ประจำรายวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาผ่านไลน์กลุ่ม  
- อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะ   
   รายที่ต้องการ) 
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หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ด้านบุคลิกภาพ การฝึกปฏิบัติการแสดงออกถึงภาวะความเป็นผู้ใฝ่เรียนใฝ่รู้ทั้ง

การปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การแต่งกาย การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
และการวางตัวที่เหมาะสมพฤติกรรม ร่วมในการทำงาน  

ด้านภาวะผู้นำ และความรับผิดชอบตลอดจนมีวินัย
ในตนเอง 

๑. กำหนดให้มีรายวิชาซึ่งนิสิตต้องทำงานเป็นกลุ่มและมีการ
กำหนดหัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุก
คนมีส่วนร่วมในการนำเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นิสิตได้
สร้างภาวะผู้นำและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
๒. มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายให้นิสิตหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นิสิตมีความรับผิดชอบ 
๓. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา
เรียนอย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าใน
การแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้แก่นิสิตเกี่ยวกับการเรียนระดับอุดมศึกษาและมี 
จรรยาบรรณต่อการทำหน้าที่นิสิต   ความเป็นผู้เรียนตามหลัก
พระพุทธศาสนา  และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนิสิต 

๒. การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum mapping) 
๑.คุณธรรม จริยธรรม ๒.ความรู้ ๓.ทักษะทางปัญญา ๔.ทักษะความ 

สัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

๕.ทักษะการวิเคราะห์ 
ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ 
                          

  ๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้ด้านคณุธรรม 

จริยธรรม  
       พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ มี
วินัย มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นำหลักทาง
ธรรมไป ประยุกต์ใช้อย่าง ถูกต้อง
เหมาะสมโดยมีคุณธรรม จริยธรรมตาม
คุณสมบัติของหลักสูตร ดังนี้ 
        ความรับผิดชอบหลัก 

 ๒.๑.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน 
      ๑) ใช้การสอนแบบบรรยายด้วย
การสื่อสารสองทาง เปิดโอกาสให้
นิสิต มีการตั้งคำถามและตอบคำถาม
หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
คุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน
ลักษณะการสอด แทรกในเนื้อหา 
      ๒) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาบุคคล 

 ๒.๑.๓ กลยุทธ์วิธีการประเมินผล 
    ๑) พฤติกรรมการเข้าเรียน 
และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ขอบ เขตที่ให้และตรงเวลา 
    ๒) มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นำ 
มาทำรายงาน อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
    ๓) ประเมินผลการวิเคราะห์
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       ๑) มีศีลธรรม จริยธรรมคุณธรรม 
ซื่อสัตย์สุจริต 
       ๓) เคารพสิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน 
        ความรับผิดชอบรอง 
       ๒) มีจิตสาธารณะ มีความเสีย สละ
มีวินัย                  
       ๔) เห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ๕) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อ
สังคม ชาติ ศาสนา 
         

ที่ ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และ
การประพฤติที่ผิดจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 
      ๓) อาจารย์ปฏิบัติเป็นตัว อย่าง
ทางศีลธรรม จริยธรรม 
  

กรณีศึกษาประเมินผลการ
นำเสนอรายงานที่มอบหมาย 
    ๔) ประเมินผลจากพฤติกรรม
ที่แสดงออกในชั้นเรียนและใน
โอกาสที่สาขาวิชาหรือ 
มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
กรสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสหรือ
คณาจารย์ 
    ๕) การตรวจสอบการมีวินัย
ต่อการเรียน การตรงต่อเวลาใน
ชั้นเรียนและการส่งงาน
มอบหมาย 
   ๖) ประเมินรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนโดยนิสิตอ่ืน ๆ ในรายวิชา 
    ๗) การใช้ระบบนิสิตประเมิน
ตนเอง เพ่ือพัฒนาและรู้ตนเอง 

   ๒.๒ ความรู้ 
      ๒.๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
       ความรับผิดชอบหลัก  
       ๑) มีองค์ความรู้ ความเข้าใจและ
เป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา  
       ๓) มีความรู้ในศาสตร์ที่เป็นพืน้ฐาน
ของชีวิตและสามารถนำมาปรับใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้  
        ความรับผิดชอบรอง 
       ๒) ใช้ความรู้มาอธิบายปรากฏการณ์  
ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล 
       ๔) มีความรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยน 
แปลงทั้งของไทยและสากล 
       ๕) ความสามารถเข้าใจความก้าวหน้า
ของความรู้ในปัจจุบันและงานวิจัย 
 

๒.๒.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน 
   ๑) บรรยาย/อภิปราย/การทำงาน
กลุ่มการนำเสนอรายงาน โดยการมอบ 
หมายงานให้ ค้นคว้าแบบ งานการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ(ศูนย์กลาง) 
    ๒) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เก่ียว 
กับเรื่องที่เรียนการสอนรายวิชา  
    ๓) มีการให้ศึกษาจากหลักสูตรที่
เป็นหลักสูตรจริง เพ่ือนำไปสู่การใช้
หลักสูตรในอนาคต 
    ๓) มีการศึกษานอกสถานที่ที่เก่ียว 
กับเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ในโรงเรียน
ต่าง ๆ   
    ๔) มีการเข้ากลุ่มเพ่ือการศึกษาค้น 
คว้าและแลกเปลี่ยนเรียนซึ่งกันและกัน 
   ๕) การศึกษาโดยใช้ปัญหา Problem 
base learning และ Student Canter 
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๒.๓ กลยุทธ์วิธีการประเมินผล 
   ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้าย
ชั่วโมง การสอบย่อย สอบ
ระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
   ๒) การตรวจผลงานรายบุคคล
จากงานที่มอบหมายคุณภาพและ
ผลของชิ้นงาน 
    ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกต
การทำงานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานที่
มอบหมาย 
 

    ๒.๓ ทักษะทางปัญญา 
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      ๒.๓.๑ ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
       ความรับผิดชอบหลัก 
        ๑)สามารถสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์  ทำ
ความเข้าใจ  และนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
    ๒)สามารถคิดวิเคราะห์  อย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล อ้างอิงได้ 
    ๓)สามารถประยุกต์ความรู้และ 
ทักษะเพ่ือแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
        ๔) มีความมุ่งมั่น ใฝ่รู้ เพื่อการ
เรียนรู้ตลอด และสามารถนำความรู้ไปโยง
เชื่อมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้             
      ความรับผิดชอบรอง 
       ๕)รายวิชาปฏิบัติ ผู้เรียนต้องฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้สามารถนำ ไป
ประยุกต์ใช้ได ้ 

๒.๓.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน 
     ๑)เรียนรู้กรณีศึกษาและร่วมกัน 
อภิปรายกลุ่ม 
     ๒)รายวิชาปฏิบัติ  ผู้เรียนต้อง ฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้  สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ 
   ๓)มีการศึกษาค้นคว้าในรูปรายงาน  
โครงงานและนำเสนอ 
   ๔) ศึกษาดูงาน  เรียนรู้จากสภาพ
จริงเพื่อให้เกิดประสบการณ์ตรง 

 
 

๒.๓.๓ กลยุทธ์วิธีการประเมินผล 
   ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้าย
ชั่วโมง การสอบย่อย สอบ
ระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
   ๒) การตรวจผลงานรายบุคคล
จากงานที่มอบหมายคุณภาพและ
ผลของชิ้นงาน 
     ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกต
การทำงานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานที่ 

๔) การตอบคำถามจาก
ปัญหาและการแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหาและการศึกษา 

    ๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       ๒.๔.๑ กลยุทธ์ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้อง
พัฒนา 

  ความรับผิดชอบหลัก  
        ๑)มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม 
       ๒)เป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่มทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ตาม   
      ๓)มีมนุษยสัมพันธ์  รู้จักจัดการ
อารมณ์  และยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

   ความรับผิดชอบรอง 
         ๔) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 

๒.๔.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน 
    ๑)มีการมอบหมายงานให้ผู้เรียน 
ทำงานเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ความรับ ผิด
ชอบ และการเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
     ๒)กลยุทธ์การสอนที่เน้นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน   และผู้เรียน
กับผู้สอน 
 ๓) จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ การจัดการอารมณ์  การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลอื่น  
 

๒.๔.๓ กลยุทธ์วิธีการประเมินผล 
    ๑) มีการทำแบบฝึกหัด ท้าย
ชั่วโมง การสอบย่อย สอบ
ระหว่างภาค และสอบปลายภาค 
     ๒) การตรวจผลงาน
รายบุคคลจากงานที่มอบหมาย
คุณภาพและผลของชิ้นงาน 
     ๓) การเข้าชั้นเรียน สังเกต
การทำงานเป็นกลุ่มและ
รายบุคคล การมีส่วนร่วมในงานที่ 
     ๔) การตอบคำถามจาก
ปัญหาและการแสดงความคิดเห็น
วิเคราะห์ปัญหาและการศึกษา 

    ๒.๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
           ๒.๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

     ความรับผิดชอบหลัก       
           ๑)มีทักษะในการใช้ภาษา อังกฤษ 
และไทย เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
  ๒)มีทักษะในการใช้ภาษาต่าง 

๕.๒ กลยุทธ์วิธีการสอน    
    ๑) การสอนทฤษฎี  
       - ด้วยวธิีบรรยาย เนื้อหาสาระ
ประกอบสื่อการสอน PowerPoint 
       - การสัมมนากลุ่มย่อย โดยการ
ให้หันหน้าเข้าหากันปรึกษาและลง
ความเห็นในตอบ 

๕.๓ กลยุทธ์วิธีการประเมินผล 
    ๑) การจัดทำรายงาน และนำ 
เสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

     ๒) การมีส่วนร่วมในการ
อภิปราย และวิธีการอภิปราย 
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ประเทศ  เพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
          ความรับผิดชอบรอง 
         ๓)มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  เพ่ือการสืบค้นและการนำเสนอ ได้
อย่างเหมาะสม 
    ๔) มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 
 

       - การเสนอรายงานรูปเล่ม ทั้ง
รายกลุ่มและรายบุคคล  
       - การเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
บรรยายเสริม 
      ๒) การสอนภาคปฏิบัต ิ
       - การศึกษาเอกสารประกอบ 
การเรียนต่าง ๆ  
       - นิสิตได้สัมพันธ์กับแนวค้นคว้า 
การลงมือจริงของการแสวงหาความรู้ 
       - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน 
e-learning และทำรายงาน โดยเน้น
การนำตัวเลข หรือมีสถิติอ้างอิง จาก
แหล่งที่มาข้อมูลที่น่า เชื่อถือ 

 
 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการจัดการเรียนรู้ 
สัปดาห์

ที ่
หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๑ 
 

ชี้แจง 
     - อธิบายสังเขปรายวิชา 
     - แผนการจัดการเรียนการสอน 
     - วิธีการศึกษาและแหล่งค้นคว้า 

- จุดประสงค์การเรียน 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 
- เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล 
 

 
 
 

๓ 

-แนะนำการเรียน 
-บรรยาย/สื่อ 
-ทดสอบก่อนเรียน 

  -รายละเอียดวิชา 
-PowerPoint 

อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

๒ 
 

บทที ่๑  
ความรู้เรื่องพลเมือง และบทบาทหน้าที่
พลเมือง 
- ประชาชน/ราษฎร/พลเมือง - บทบาท
หน้าที่ของพลเมือง 
- ความสำคัญของพลเมือง 
- บทบาทหน้าที่ของพลเมืองการส่งเสริม
พัฒนาและปกป้องรักษาชาติไทย 
 
 

 
 
 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
แบ่งกลุ่มระดมความคิด 

อ.วิรัตน์ ทองภู 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

๓ 
 

บทที ่๒ 
ประชาธิปไตย หลักการ และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตย 
- การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
- อุดมการณ์ประชาธิปไตย 
- หลักการประชาธิปไตย 
- วิถีประชาธิปไตย 
 
 

 
 
 
 
 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน /- การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
- PowerPoint /วีดี
ทัศน์/ใบงาน/แบบฝึกหัด 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning / 
บ่งกลุ่มระดมความคิด 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ / นาเสนอ
ผลงาน 

อ.วิรัตน์ ทองภู 

 
 

๔ 
 

บทที ่๓  
สิทธิมนุษยชน บทบาท หน้าที่  
- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน 
ความเสมอภาค และการเลือกปฏิบัติ 
- ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
- สิทธิมนุษยชน 
- ความเสมอภาค 
- การเลือกปฏิบัติ 
 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 

 
 

๕ 
 

บทที ่๔  
สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่พลเมือง 
- สิทธิ - เสรภีาพ 
- หน้าที่พลเมือง - บทบาทพลเมือง 
- บทบาทพลเมืองไทยในการส่งเสริมการ
พัฒนาสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ 
- แนวโน้มการส่งเสริมและพัฒนาสิทธิและ
เสรีภาพพลเมืองไทย 

 
 
 
 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
 
 
 
 

๖ 
 

บทที่ ๕  
การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งตามระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข 
- พลเมืองกับสำนึกความรักชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
- สถาบันหลักของชาติ 
- สำนึกความรักชาติ 
- สำนึกรักศาสนา 
- สำนึกรักพระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

 
 

๗ 
 

บทที ่๖   
คุณลักษณะพลเมืองดีของประเทศชาติและ
สังคมโลก   
- พลเมืองกับสำนึกความเป็นไทย 
- ความเป็นไทย 
- คุณลักษณะของความเป็นไทย 
- ปัญหาและอุปสรรคการสร้างสานึกความ
เป็นไทย 
- แนวทางการส่งเสริมการสร้างสานึกความ
เป็นไทย 
 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สาคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

 
 

๘ 
 

ลักษณะท่ีดีของคนไทยการประยุกต์ใช้
หลักธรรมทางศาสนา 
- พลเมืองกับการสร้างเสริมคุณธรรม และ
จริยธรรม 
- แนวทางส่งเสริมและสร้างสรรค์คุณธรรม
สำหรับพลเมือง 
- ความกล้าหาญทางจริยธรรม 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 



 
๙ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 
- การนำเสนอผลงาน /- 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด 
 

๙ สอบวัดผลระหว่างภาคเรียน  ๓ ข้อสอบบที่ ๑ - ๘ อ.วิรัตน์ ทองภู 
 
 

๑๐ 
 

บทที ่๗  
การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย 
การอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและสังคมโลก 
- ความสามัคคี 
- ความปรองดอง 
- ความสมานฉันท์ 
- แนวทางการส่งเสริมและสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทย 

 
๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /- 
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 
- การนาเสนอผลงาน /- 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

 
 

๑๑ 
 

 บทที ่๘  
จิตสาธารณะและการสร้างจิตสาธารณะ 
- จิตอาสา จิตสาธารณะ 
- พลเมืองกับการสร้างจิตสานึกรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 
- การส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสาธารณะ 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
Active Learning /การ
อภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 



 
๑๐ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

ประสบการณ์ 
- การนำเสนอผลงาน /- 
แบ่งกลุ่มระดมความคิด 

 
 

๑๒ 
 

บทที ่๙  
พฤติกรรมสาธารณะของพลเมืองท่ีพึง
ประสงค์ 
- ฝึกการวิเคราะห์พฤติกรรมสาธารณะที่พึง
ประสงค์ 
- ระดับชุมชน 
- ระดับสังคม 
- ระดับชาติ/นานาชาติ 
- แนวทางการปฏิบัติพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

 
 

๑๓ 
 

บทที่ ๑๐ 
พลเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ 
- ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

 
 

๑๔ 
 

บทที ่๑๑  
พลเมืองกับการแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ 
- ปัญหาความขัดแย้ง 

 
 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 



 
๑๑ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน/บรรยาย 

แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
 

๑๕ 
 

บทที ่๑๒  
พลเมืองกับการสร้างสานึกสาธารณะ 
- การจัดทาโครงการ ออกแบบปฏิบัติการจิต
อาสาและจิตสาธารณะ 
- บุคคล /- กลุ่ม /- การปฏิบัติการการเขียน
รายงานการปฏิบัติการ/นาเสนอผลงาน 

 
 

๓ 

สื่อการสอน 
- เอกสารประกอบการ
เรียน- PowerPoint /วีดี
ทัศน์ /ใบงาน 
- ข่าวเหตุการณ์สำคัญ /- 
การสืบค้นทาง
อินเทอร์เน็ต 
แนวทางในการปฏิบัติ 
- Active Learning /
การอภิปราย 
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

๑๖ การเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 
 สรุปเนื้อหา เตรียมตัวสอบปลายภาค 

๓ สื่อการสอน  
- การอภิปราย - การ
นำเสนอผลงาน  
- การแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและ
ประสบการณ์ 

 
อ.วิรัตน์ ทองภู 
 

๑๗ สอบปลายภาค  
 
 
 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม ผลการเรียนรู้ กิจกรรมการประเมิน 
กำหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนการ
ประเมิน 

๑ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนา
สังคมตามแนวทางพระพุทธศาสนา  

-นำเสนอรายงานรูปเล่ม ๘/๑๕ ๓๐ 

๒ ความรู้ ความเข้าใจ การสอบระหว่างภาค ๘ ๒๐ 
๓ การพัฒนาสังคมตามแนวพุทธที่มีอิทธิพลต่อ -การสอบภาคทฤษฎีและ ๑๑-๑๖ ๓๐ 



 
๑๒ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
การปกครองของไทย 

ภาคปฏิบัติ 

๔ ความรับผิดชอบต่อการเรียน การเข้าชั้นเรียน ทุกชั่วโมง ๑๐ 
๕ ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
การสังเกต/การทำงานกลุ่ม ทุกสัปดาห์ ๑๐ 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. ปรัชญาทางสังคมแห่งพระพุทธศาสนา Social Philosophy of 
Buddhism  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสวันจำนงค์ ทองประเสริฐ 
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) 
วรนุช สิปิยารักษ์ เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2558 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ฤกษ์หร่าย. ทฤษฎีและแนวทางการพัฒนาสังคม 

 
 

หมวดที่ ๗ การประเมนิและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 
       ๑.๑ ประเมินผลการสอนโดยใช้ระบบออนไลน์ 
       ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นนิสิตในสัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน โดยมีแบบสอบถาม 
       ๑.๓ ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นในการสอนในสัปดาห์สุดท้าย ด้วยการเขียนบทความส่ง 
       ๑.๔ นิสิตสามารถลงแสดงความคิดเห็นในคอมพิวเตอร์ได้ คือ อีเมลของอาจารย์ 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
         - การสังเกตการณก์ารสอนของกิจกรรมการสอนและการตั้งใจเรียนของผู้เรียน 
         - การจัดการวัดผลการสอนด้วยแบบประเมินผลที่นิสิตเป็นผู้ให้ข้อมูล 
         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
         - จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์ผู้สอนระดับวิทยาลัย ในปลายภาคเรียน 
         - จัดประชุมย่อยปรึกษาและเสนอแนะคณาจารย์ในระดับสาขาวิชาในภาคการเรียน 
         - ได้มีการทำวิจัย เกี่ยวกับการใช้ PowerPoint  
๓. การปรับปรุงการสอน  
        หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ ๒ จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และ
หาข้อมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้ 
         ๓.๒ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
         ๓.๑ การวิจัยในและนอกชั้นเรียน 

         ๓.๓ นำผลการประเมินทุกอย่างมาใช้ในการสะท้อนการสอนเพ่ือการปรับปรุงการเรียนการสอนของรายวิชา 
         ๓.๔ ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามาใช้ในการสอน 



 
๑๓ วชิาพลเมอืงกบัพฒันาสงัคม                                                                                      วริตัน์ ทองภู  

         ๓.๕ กลุ่มสายอาจารย์ได้มีการจัดอบรมสัมมนา/อภิปราย/เสวนา เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ 
สอนทุกปีการศึกษา เพ่ือมาประกอบการพัฒนารายวิชาให้มีสาระและการสอนให้เหมะสมและน่าสนใจตลอดเวลา 
         ๓.๖ ในช่วงการเกิดโรคระบาด อาจจะมีการสอนผ่านทางออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Meed  
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้ใน
วิชา ได้จาก การสอบถามนิสิต หรือการสุ่มตรวจผลงานของนิสิต รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการ
ออกผลการเรียนรายวิชา มีการทบทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
            - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนิสิตโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจำหลักสูตร  
            - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตโดยตรวจสอบข้อสอบ 
รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
           - ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบการให้คะแนนทุกอย่างและการให้เกรดของรายวิชาตรวจสอบความ 
ถูกต้องก่อนการนำส่งฝ่ายทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน และ
รายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
            - ปรับปรุงรายวิชาทุก ๓ ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ ๔ 
           - เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นิสิตมีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มา จาก
งานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ 

       - นำผลที่ได้จากการสอบความความคิดเห็นของนิสิต เกี่ยวกับคะแนน มาประชุมสัมมนา และสรุปผลเพ่ือ
พัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้าต่อไป 

 
 

      ลงชื่อ……………………………………………….………….  

             (อาจารย์วิรัตน์ ทองภู) 
              อาจารย์ประจำรายวิชา 

         วันที่ ๑๐/ต.ค./๒๕๖๔ 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………..………….  
              (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสรณ์ นามทะราช) 

              ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา/พิจารณา 


