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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  วิทยาเขตวังทาพระ/ พระราชวังสนามจันทร/ สารสนเทศเพชรบุรี 

ศูนยบริหารจัดการวิชาศึกษาท่ัวไป  
 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและช่ือรายวิชา 
 SU301 พลเมืองต่ืนรู 
2.  จํานวนหนวยกิต     
 3-(3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
 ทุกหลักสูตรท่ีใชหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ฉบับป พ.ศ. 2562 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 รองศาสตราจารย ดร. พิทักษ   ศิริวงศ 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรรณวีร บุญคุม 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิสูตร โพธิ์เงิน 
 อาจารย ดร. ปรมพร  ศิริกุลชยานนท 
 อาจารย ดร. สรภัส  น้ําสมบูรณ 
 อาจารย ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี 
 อาจารย ดร.ปริญญา หรุนโพธิ์ 
 อาจารยรัชมงคล ทองหลอ    
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 1/2562  สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
6.  รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 - 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 - 
8.  สถานท่ีเรียน 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังทาพระ/ พระราชวังสนามจันทร/ สารสนเทศเพชรบุรี 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 4 กรกฎาคม 2562 
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หมวดท่ี 2  การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
1.   รายงานช่ัวโมงการสอนจริงท่ีคลาดเคลื่อนจากแผนการสอน (ถามี) 
สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนคาบตาม

แผน 
จํานวนคาบสอนจริง เหตุผล 

หากมีความ
แตกตางเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

1 หัวขอบรรยาย : แนะนํารายวิชาพลเมืองต่ืนรู 
รายละเอียด : การนําเสนอท่ีมา รายละเอียด  
และรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ของ
พลเมืองต่ืนรู 

3 - 3 -  

2 หัวขอบรรยาย : ความเปนพลเมือง  
รายละเอียด : ประเด็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ี
ของพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในบริบททาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย 

3 - 3 -  

3 หัวขอบรรยาย : การออกแบบกิจกรรม/โครงการ
ท่ีแสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดลอมได  
รายละเอียด : การทําความเขาใจรายละเอียดของ
หัวขอท่ีผูศึกษาสนใจศึกษา และการมุงเนนให 
ผูศึกษารวมกันออกแบบกิจกรรม/โครงการ ท่ี
แสดงความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือ
สิ่งแวดลอมได 

3 - 3 -  

4 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได 

3 - 3 -  

5 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

6 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

7 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   
 

3 - 3 -  
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สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนคาบตาม
แผน 

จํานวนคาบสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกตางเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

8 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได  

3 - 3 -  

9 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได 

3 - 3 -  

10 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

11 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

12 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

13 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

14 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  

15 หัวขอบรรยาย : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
ตามแผนการดําเนินงานของแตละกลุม 
รายละเอียด : การดําเนินกิจกรรม/โครงการ ตาม
แผนการดําเนินงานของแตละกลุม ท่ีแสดงความ
รับผิดชอบตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอมได   

3 - 3 -  
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สัปดาห หัวขอการสอน จํานวนคาบตาม
แผน 

จํานวนคาบสอนจริง เหตุผล 
หากมีความ
แตกตางเกิน 

25 % บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 

16 หัวขอบรรยาย : การสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/
โครงการ และนําเสนอผลการดําเนินงาน 
รายละเอียด :  
1. การสรุปผลการดําเนินกิจกรรม/โครงการ  
2. การนําเสนอกระบวนการสรางสรรคกจิกรรม/
โครงการ และผลการดําเนินงานในรูปแบบ VDO 
เผยแพรทาง Webpage  (ความยาว 5-10 นาที)  

3 - 3 -  

 รวม 48 - 48 -  
 
2.   หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน (ถามี) 
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3.   ประสิทธิผลของวิธีการจัดการเรียนรูและวิธีการประเมินผลท่ีดําเนินการเพื่อทําใหเกิดผลลัพธการเรียนรูตามท่ีระบุในรายละเอียดรายวิชา 
ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ของรายวิชา (CLOs) 
กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการ

เรียนรูท่ีไดดําเนินการ 
วิธีการประเมินผลท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนา

ปรับปรุง 
เพื่อใหนักศึกษาบรรลุ

ตามแตละ CLO 
CLO1 อธิบายความเปน
พลเมือง บทบาทและหนาท่ีของ
พลเมืองไทยและพลเมืองโลกใน
บริบททางวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายได 

จัดกิจกรรมการเรียนรูเชิงรุก เชน 
การอภิปราย กระบวนการสืบสอบ
ทางปรัชญา (Philosophical 
Enquiry) สถานการณจําลอง 
กรณีศึกษา  
 
 

1. ประเมินจากตอบคําถาม และการ
อภิปราย ในช้ันเรียน 
2.ประเมินจากการทําแบบทดสอบ 

นักศึกษาสามารถอธิบายคุณลักษณะของ
ความเปนพลเมืองไดแกพลเมืองท่ีมีความ
รับผิดชอบ พลเมือง ท่ี มีส วนร วม และ
พลเมืองท่ีมุงเนนความเปนธรรมในสังคม 
และพลเมืองโลกได 

เพิ่มเติมมโนทัศนท่ี
ครอบคลุมการศึกษาเพื่อ
สรางความเปนพลเมือง 
ท้ังในประเด็น สิทธิ
มนุษยชน และการอยู
รวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  

CLO2 แสวงหาความรูและ
ติดตามความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมไทย สังคมโลก และสังคม
ออนไลนได 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน/ การเรียนรูแบบรวมมือ 

1. ประเมินจากตอบคําถามและการ
อภิปรายในช้ันเรียน 
2..ประเมินความกาวหนาระหวาง
เรียนจากการดําเนินกิจกรรม/
โครงการตางๆ 
3.ประเมินจากผลการดําเนิน
กิจกรรม/ โครงการ  

นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนา สังคม  ส่ิ ง แวดล อม ท้ั งภายใน
มหาวิทยาลัยชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดย
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษา
สภาพปญหา 2) วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา 3)  หาแนวทางการแกปญหา             
4) ลงมือปฏิบัติ 5) นําเสนอโครงการ                 
6) ประเมินและสะทอนผล 

 

CLO3 ทํางานรวมกับเพื่อนรวม
ช้ัน อาจารย ชุมชนและสังคมท่ีเขา
ไปดําเนินกิจกรรมหรือโครงการได 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน/ การเรียนรูแบบรวมมือ 

1.ประเมินจากผลการดําเนิน
กิจกรรม/ โครงการ  

นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนา สังคม  ส่ิ งแวดล อม ท้ังภายใน
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ผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง
ของรายวิชา (CLOs) 

กลยุทธการสอน/วิธีการจัดการ
เรียนรูท่ีไดดําเนินการ 

วิธีการประเมินผลท่ีไดดําเนินการ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุง 

เพื่อใหนักศึกษาบรรลุ
ตามแตละ CLO 

 2. ประเมินตามสภาพจริง โดย
ประเมินท้ังจากช้ินงาน และ
กระบวนการทํางานรวมกับผูอื่น 

มหาวิทยาลัยชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดย
มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 1) ศึกษา
สภาพปญหา 2) วิเคราะหสาเหตุของ
ปญหา 3)  หาแนวทางการแกปญหา             
4) ลงมือปฏิบัติ 5) นําเสนอโครงการ                 
6) ประเมินและสะทอนผล 

CLO4 ดํา เ นินกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีแสดงความรับผิดชอบ
ตอชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดลอม
ได 

การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน/ การเรียนรูแบบรวมมือ 

1.ประเมินจากรายงานการดําเนิน
กิจกรรม/ โครงการ  
2. ประเมินตามสภาพจริง โดย
การประ เมิ นจากผลงาน ท่ี
เกิดข้ึน 

นักศึกษาในแตละกลุมจัดทําโครงการเพื่อ
พัฒนา สั ง คม  ส่ิ ง แ วดล อ ม ท้ั ง ภ าย ใ น
มหาวิทยาลัยชุมชนรอบมหาวิทยาลัยโดยมี
ข้ันตอนการดําเนินการ  ดังนี้  1) ศึกษา
สภาพปญหา 2) วิเคราะหสาเหตุของปญหา 
3)  หาแนวทางการแกปญหา 4) ลงมือ
ปฏิ บั ติ  5) นํ า เสนอโครงการ                 
6) ประเมินและสะทอนผล 
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หมวดท่ี 3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

1.   จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน        499 คน      
2.   จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา     499 คน  
3.   จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)    - คน 
4.   การกระจายของระดับคะแนน(เกรด) (แสดงแยกตามสาขา) (ถามี) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา(คน) คิดเปนรอยละ 
A 489 97.99 
B+ 10 2.01 
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   
I   
S   
U   
W   
Au   

 
5.   ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี) 
   
6.   ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชาท้ังดานกําหนดเวลาและ
วิธีการประเมินผล (ถามี)        
 
7.   กระบวนการยืนยัน (verification) ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 
วิธีการ  สรุปผล 

กรรมการบริหารรายวิชาทวนสอบผลการศึกษา
กอนรายงานผลการศึกษายังศูนยบริหารจัดการ
วิชาการศึกษาท่ัวไป 

เปนไปตามรายงานผลการศึกษาของแตละกลุม 

 
หมวดท่ี 4  ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 

1.   ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี) 
 เกาอี้บางหองเรียนไมสามารถเคล่ือนยายได ทําใหสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
2.   ประเด็นดานการบริหารจัดการ (ถามี) 
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หมวดท่ี 5  การประเมินรายวิชา 
 

1.   ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
      1.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
   จุดแข็ง 

  1)   ผูสอนเปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น ยอมรับการแสดงความคิดเห็นท่ี
แตกตาง  และเคารพในการตัดสินใจของผูเรียน                                                                                                                                                                                                           

2) ไดทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น และไดทําในส่ิงท่ีไมเคยทํามากอน 
3) มีความสุข สนุกในการเรียน  

   จุดท่ีตองปรับปรุง 
1) บางกลุมมีจํานวนนักศึกษามาก ควรมีการจัดกลุมและแบงหนาท่ีใหเหมาะสม 
2) การบริหารจัดการเวลาเรียน เชนบางกลุมมีการปรับเปล่ียนเวลาเรียนและควรเลิกใหตรงเวลา 
3) หองเรียนบางหองไมเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรมท่ีเนนใหผูเรียนมีสวนรวมและปฏิบัติ

กิจกรรม 
       
      1.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 1.1 

ควรมีการจัดหองเรียนท่ีเอื้ออํานวยตอการจัดกิจกรรม  และควรบริหารจัดการเวลาอยาง
เหมาะสม  

  
2.   ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
      2.1   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
    - 
      2.2   ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ 2.1 

   - 
 

หมวดท่ี 6   แผนการปรับปรุง 
 

1.   การดําเนินการเพื่อการปรับปรุงการเรียนการสอน/รายวิชา (นอกเหนือจากท่ีระบุไวในหมวดท่ี 2) 
 ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนท่ีใชรูปแบบการสอนและการดําเนินการจัดทําโครงการ/กิจกรรมใน
รูปแบบออนไลนมากข้ึน 
2.   ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 


