
รายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด

(สําหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 001, A40, S01, 601  วันอังคาร เวลา 08.00 - 11.00 น.)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์คะแนนกิจกรรม~

ครัง้ที่ 1 บทที่ 1 การทุจริต 6 ธันวาคม 2565

ครัง้ที่ 2

ครัง้ที่ 3

ครัง้ที่ 4

ครัง้ที่ 5

ครัง้ที่ 6

ครัง้ที่ 7

ครัง้ที่ 8

ครัง้ที่ 9

บทที่ 2 แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต 20 ธันวาคม 2565

บทที่ 3 ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนฺส่วนรวม

บทที่ 4 ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต

บทที่ 5 หน้าที่ของผลเมืองและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 6 การป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 7 กรอบแนวคิดจิตพอเพียง

บทที่ 8 หลักเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริต

สอบประมวลความรู้ปลายภาค

3 มกราคม 2566

17 มกราคม 2566

31 มกราคม 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

14 มีนาคม 2566

อาจารย์ร่วมบรรยายกับวิทยากร เร่ือง ”แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต”

เสาร์ 25 มีนาคม 2566
สอบประมวลความรู้ปลายภาค 30 คะแนน
1. ข้อสอบจํานวน 80 ข้อ ( ข้อสอบบทละ 10 ข้อ )
2. เวลาในการทํา 90 นาที

สามารถติดตามประกาศการสอบประมวลความรู้ปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์สํานักฯ
URL:http://gen-ed.ssru.ac.th

( ประกาศรายชื่อสอบ / เวลาสอบ / เว็บไซต์สําหรับเข้าสอบ )

ตารางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบการบรรยาย LIVE Streaming

นักศึกษาเข้าเรียน e-learning ผ่านเว็บไซต์รายวิชา : http://www.gen-ed.ssru.ac.th/ 

LIVE Streaming 
เข้ารับฟงัการบรรยายสดจากอาจารย์
ผู้สอนประจํารายวิชาตามตารางเรียน

ในเวลาเรียน

นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหา             
จากคอร์สแวร์ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยเวลาใดก็ได้

นักศึกษาสามารถเข้าทําแบบทดสอบ                   
ย่อยในแต่ละบทเรียน หลังจากรับฟงั
บรรยายสด และแบบทดสอบสามารถ        
ทําได้ 3 ครัง้ โดยเอาคะแนนที่ดีที่สุด

นอกเวลาเรียน

หมายเหตุì หมายเหตุì

09.45 – 11.15 น.

1. แบบทดสอบย่อยประจําบทเรียน รวม 
40 คะแนน จํานวนบทละ 15 ข้อ / 5 คะแนน /
ให้เวลา 30 นาที ทําภายในวันที่ 28 มีนาคม 
2566 เวลา 16.00 น.

2.  Project based Learning 30 คะแนน 
ผู้สอนชี้แจงการสร้างชิ้นงานและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubric score 
กําหนดให้ส่งงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
รายวิชา โดยมีกําหนดส่งระหว่าง                 
วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 16.00 น. กําหนดส่ง 1 ชิ้น / 1 คน /
รายวิชา / ภาคเรียน



อาจารย์ร่วมบรรยายกับวิทยากร เร่ือง ”แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต”

รายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด

(สําหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 002, R02  วันอังคาร เวลา 14.00 - 17.00 น.)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์คะแนนกิจกรรม~

ครัง้ที่ 1 บทที่ 1 การทุจริต 6 ธันวาคม 2565

ครัง้ที่ 2

ครัง้ที่ 3

ครัง้ที่ 4

ครัง้ที่ 5

ครัง้ที่ 6

ครัง้ที่ 7

ครัง้ที่ 8

ครัง้ที่ 9

บทที่ 2 แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต 20 ธันวาคม 2565

บทที่ 3 ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนฺส่วนรวม

บทที่ 4 ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต

บทที่ 5 หน้าที่ของผลเมืองและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 6 การป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 7 กรอบแนวคิดจิตพอเพียง

บทที่ 8 หลักเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริต

สอบประมวลความรู้ปลายภาค

3 มกราคม 2566

17 มกราคม 2566

31 มกราคม 2566

14 กุมภาพันธ์ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566

14 มีนาคม 2566

เสาร์ 25 มีนาคม 2566
สอบประมวลความรู้ปลายภาค 30 คะแนน
1. ข้อสอบจํานวน 80 ข้อ ( ข้อสอบบทละ 10 ข้อ )
2. เวลาในการทํา 90 นาที

สามารถติดตามประกาศการสอบประมวลความรู้ปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์สํานักฯ
URL:http://gen-ed.ssru.ac.th

( ประกาศรายชื่อสอบ / เวลาสอบ / เว็บไซต์สําหรับเข้าสอบ )

ตารางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบการบรรยาย LIVE Streaming

นักศึกษาเข้าเรียน e-learning ผ่านเว็บไซต์รายวิชา : http://www.gen-ed.ssru.ac.th/ 

LIVE Streaming 
เข้ารับฟงัการบรรยายสดจากอาจารย์
ผู้สอนประจํารายวิชาตามตารางเรียน

ในเวลาเรียน

นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหา             
จากคอร์สแวร์ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยเวลาใดก็ได้

นักศึกษาสามารถเข้าทําแบบทดสอบ                   
ย่อยในแต่ละบทเรียน หลังจากรับฟงั
บรรยายสด และแบบทดสอบสามารถ        
ทําได้ 3 ครัง้ โดยเอาคะแนนที่ดีที่สุด

นอกเวลาเรียน

หมายเหตุì หมายเหตุì

09.45 – 11.15 น.

1. แบบทดสอบย่อยประจําบทเรียน รวม 
40 คะแนน จํานวนบทละ 15 ข้อ / 5 คะแนน /
ให้เวลา 30 นาที ทําภายในวันที่ 28 มีนาคม 
2566 เวลา 16.00 น.

2.  Project based Learning 30 คะแนน 
ผู้สอนชี้แจงการสร้างชิ้นงานและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubric score 
กําหนดให้ส่งงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
รายวิชา โดยมีกําหนดส่งระหว่าง                 
วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 16.00 น. กําหนดส่ง 1 ชิ้น / 1 คน /
รายวิชา / ภาคเรียน



อาจารย์ร่วมบรรยายกับวิทยากร เร่ือง ”แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต”

รายวิชา GEN0118 วัยใสใจสะอาด

(สําหรับนักศึกษากลุ่มเรียน 003, R01, 070, 602  วันศุกร์ เวลา 11.00 - 14.00 น.)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2565

เกณฑ์คะแนนกิจกรรม~

ครัง้ที่ 1 บทที่ 1 การทุจริต 9 ธันวาคม 2565

ครัง้ที่ 2

ครัง้ที่ 3

ครัง้ที่ 4

ครัง้ที่ 5

ครัง้ที่ 6

ครัง้ที่ 7

ครัง้ที่ 8

ครัง้ที่ 9

บทที่ 2 แนวคิดการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต 23 ธันวาคม 2565

บทที่ 3 ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนฺส่วนรวม

บทที่ 4 ความไม่ทนและความละอายต่อการทุจริต

บทที่ 5 หน้าที่ของผลเมืองและความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในการต่อต้านการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 6 การป้องกันการฉ้อโกงและการทุจริต

บทที่ 7 กรอบแนวคิดจิตพอเพียง

บทที่ 8 หลักเศรษฐกิจพอเพียงต้านทุจริต

สอบประมวลความรู้ปลายภาค

6 มกราคม 2566

20 มกราคม 2566

3 กุมภาพันธ์ 2566

17 กุมภาพันธ์ 2566

3 มีนาคม 2566

17 มีนาคม 2566

เสาร์ 25 มีนาคม 2566
สอบประมวลความรู้ปลายภาค 30 คะแนน
1. ข้อสอบจํานวน 80 ข้อ ( ข้อสอบบทละ 10 ข้อ )
2. เวลาในการทํา 90 นาที

สามารถติดตามประกาศการสอบประมวลความรู้ปลายภาคผ่านทางเว็บไซต์สํานักฯ
URL:http://gen-ed.ssru.ac.th

( ประกาศรายชื่อสอบ / เวลาสอบ / เว็บไซต์สําหรับเข้าสอบ )

ตารางการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รูปแบบการบรรยาย LIVE Streaming

นักศึกษาเข้าเรียน e-learning ผ่านเว็บไซต์รายวิชา : http://www.gen-ed.ssru.ac.th/ 

LIVE Streaming 
เข้ารับฟงัการบรรยายสดจากอาจารย์
ผู้สอนประจํารายวิชาตามตารางเรียน

ในเวลาเรียน

นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหา             
จากคอร์สแวร์ด้วยตนเองตาม
อัธยาศัยเวลาใดก็ได้

นักศึกษาสามารถเข้าทําแบบทดสอบ                   
ย่อยในแต่ละบทเรียน หลังจากรับฟงั
บรรยายสด และแบบทดสอบสามารถ        
ทําได้ 3 ครัง้ โดยเอาคะแนนที่ดีที่สุด

นอกเวลาเรียน

หมายเหตุì หมายเหตุì

09.45 – 11.15 น.

1. แบบทดสอบย่อยประจําบทเรียน รวม 
40 คะแนน จํานวนบทละ 15 ข้อ / 5 คะแนน /
ให้เวลา 30 นาที ทําภายในวันที่ 28 มีนาคม 
2566 เวลา 16.00 น.

2.  Project based Learning 30 คะแนน 
ผู้สอนชี้แจงการสร้างชิ้นงานและเกณฑ์การ
ประเมินตามสภาพจริงด้วย Rubric score 
กําหนดให้ส่งงานผ่านช่องทางเว็บไซต์
รายวิชา โดยมีกําหนดส่งระหว่าง                 
วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566 
เวลา 16.00 น. กําหนดส่ง 1 ชิ้น / 1 คน /
รายวิชา / ภาคเรียน


