
แผนการจัดการเรียนการสอน วิชาการด าเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม ภาคต้น/2563 ระบบออนไลน์ 
กลุ่มเรียน 61 , 63 วิทยาเขต สระแก้ว  

อาจารย์ประจ ากลุ่ม อาจารยช์นนทร์ กวีวัฒนวงศ์  

ครั้งท่ี หัวข้อ วันท่ีเรียนวันเสาร์ ผู้สอน กิจกรรม/การสอน หมายเหต ุ

1 
แนะน ำรำยวิชำ 

ภำพรวมของอำเซียนในปจัจบุัน 
11 กรกฎำคม 

อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์ 
อำจำรย์คอลิด มิด ำ 

บรรยำยโดยใช้ VDO 
ใบงำนสรุปควำมรู้และเพื่อยืนยัน

กำรเข้ำเรียน 2 คะแนน 
 

2 
กำรรื้อควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ประวัติศำสตร์อำเซียน/ 
ประวัติศำสตร์เกลียดชัง 

18 กรกฎำคม อำจำรย์คอลิด มิด ำ 
บรรยำยโดยใช้ VDO 

ใบงำนสรุปควำมรู้และเพื่อยืนยัน
กำรเข้ำเรียน 2 คะแนน 

กำรบ้ำนกจิกรรม Photo 
Essay  

3 ชมสำรคดีแรงงำนเพื่อนบ้ำน 25 กรกฎำคม 
เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอน

ออนไลน ์

ชมสำรคดี/ ใบงำนสรปุควำมรู้และ
เพื่อยืนยันเข้ำเรียน 2 คะแนน 

-ส่งงำน photo Essay 
ผ่ำนระบบออนไลน ์15 คะแนน 

ชมสำรคดีผ่ำนกำรฉำย
ออนไลน ์ 

(เลอืกชม 3 ตอน จำก 5 
ตอน) 

 

4 
กำรอยู่ร่วมกันกบัเพื่อนบ้ำนอำเซียน 

:เรียนรู้ผ่ำนภำพยนตร์ ILO ILO 
1 สิงหำคม 

เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอน
ออนไลน ์

ฉำยหนัง/ ใบงำนสรปุควำมรู้และ
เพื่อยืนยันเข้ำเรียน 3 คะแนน 

ชมภำพยนตร์ผ่ำน 
กำรฉำยออนไลน ์

 
5 
 

จุดร่วมทำงวัฒนธรรมของอุษำคเนย์ 8 สิงหำคม อำจำรย์คอลิด มิด ำ 
- บรรยำย 

- Quiz จุดร่วม 10 คะแนน 
บรรยำยโดยใช้ VDO 

สอบด้วยระบบออนไลน ์

6 
อำเซียนในปจัจบุัน: ASEAN 

Checkpoint 
15 สิงหำคม 

เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอน
ออนไลน ์

ชมสำรคดี/ ใบงำนสรปุควำมรู้และ
เพื่อยืนยันเข้ำเรียน 2 คะแนน 

ชมสำรคดีผ่ำน 
กำรฉำยออนไลน ์



ครั้งท่ี หัวข้อ  ผู้สอน กิจกรรม/การสอน หมายเหต ุ

7 
อำเซียนในปจัจบุัน: ASEAN 

Checkpoint 
22 สิงหำคม 

เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอน
ออนไลน ์

ชมสำรคดี/ ใบงำนสรปุควำมรู้และ
เพื่อยืนยันเข้ำเรียน 2 คะแนน 

ชมสำรคดีผ่ำน 
กำรฉำยออนไลน ์

8 

อำเซียนในปจัจบุัน: ASEAN 
Checkpoint 

 
แจ้งโจทย์รำยงำน 

29 สิงหำคม 
เรียนรู้ผ่ำนสื่อกำรสอน

ออนไลน ์
ชมสำรคดี/ ใบงำนสรปุควำมรู้และ

เพื่อยืนยันเข้ำเรียน 2 คะแนน 

ชมสำรคดีผ่ำน 
กำรฉำยออนไลน ์

จัดท ำวิดิโอแจง้โจทย์
รำยงำน พร้อมสง่เอกสำร

ให้นิสิต 

ครั้งท่ี 9 วันท่ี 5 , ครั้งท่ี 10 วีนท่ี 12 กันยายน หยุดสอบกลางภาค (ไม่มีสอบแต่นิสิตส่ง Proposal ของรายงานท่ีจะท า) 

11 
นิสิตน ำเสนอหัวข้อรำยงำนเดี่ยวกบั

อำจำรย์ทีป่รึกษำที่ดูแลนสิิต 
19 กันยำยน อ.ชนนทร์ กวีวัฒนวงศ์ 

นิสิตเข้ำประชุมสดผ่ำนโปรแกรม 
Google Meet ร่วมกับอำจำรย์ที่

ปรึกษำกลุ่ม 
- เก็บคะแนน 10 คะแนน 

นิสิตต้องส่ง Proposal 
ของรำยงำนที่จะท ำให้
อำจำรย์ตรวจก่อนส่งใน
สัปดำหท์ี่สอบกลำงภำค 

12 
จุดร่วมทำงวัฒนธรรมทีส่ะทอ้นผ่ำน

วรรณกรรม 
26 กันยำยน ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ ำ 

- บรรยำย 
- เก็บคะแนน 10 คะแนน 

บรรยำยโดยใช้VDO 
สอบด้วยระบบออนไลน ์

13 
จุดร่วมทำงวัฒนธรรมทีส่ะทอ้นผ่ำน

ศิลปะกำรแสดง 
3 ตุลำคม อ.นพพล จ ำเริญทอง 

- บรรยำย 
- เก็บคะแนน 10 คะแนน 

บรรยำยโดยใช้VDO 
สอบด้วยระบบออนไลน ์

14 
จุดร่วมทำงวัฒนธรรมทีส่ะทอ้นผ่ำน

ดนตรี 
10 ตุลำคม ผศ.สันติ อุดมศร ี

- บรรยำย 
- เก็บคะแนน 10 คะแนน 

บรรยำยโดยใช้VDO 
สอบด้วยระบบออนไลน ์

ครั้งท่ี 15 วันท่ี 17 ตุลาคม จัดท ารายงาน ปฏิบัติงานด้วยตนเอง ไม่มีการเข้าเรยีนออนไลน์ 

16 ส่งรูปเล่มรำยงำน 24 ตุลำคม - - เก็บคะแนน 20 คะแนน 
ส่งรูปเล่มทำง 

Google Classroom 
ไม่มีกำรเข้ำเรียนออนไลน ์



 

การประเมินผล ใบงำนสรุปกำรเรียนรู้และเพื่อยืนยันกำรเข้ำเรียน 7 ครั้ง    15 คะแนน 
PHOTO ESSAY         15  คะแนน 
สอบจุดร่วมทำงวัฒนธรรม        10 คะแนน 
สอบจุดร่วมทำงวรรณกรรม        10 คะแนน 
สอบจุดร่วมทำงศิลปะกำรแสดง       10 คะแนน 
สอบจุดร่วมทำงดนตรี        10 คะแนน 
Proposal รำยงำน + กำรน ำเสนอ       10 คะแนน 
รำยงำนปลำยภำค          20 คะแนน 
รวม            100 คะแนน 

คลิปสื่อการสอน  

  1. รำยกำร ASEAN Checkpoint   https://program.thaipbs.or.th/ASEANCheckpoint/videos/show  

  2. สำรคดีแรงงำนเพือ่นบ้ำน   ตอนที่ 1 https://www.youtube.com/watch?v=n4NtosO2D2w 

       ตอนที่ 2 https://www.youtube.com/watch?v=-LRz77gwhfM 

       ตอนที่ 3 https://www.youtube.com/watch?v=yJvuUyYFse4 

       ตอนที่ 4 https://www.youtube.com/watch?v=a36uKQUtvts 

       ตอนที่ 5 https://www.youtube.com/watch?v=_CCw3V7sooQ 
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