
การเรียนการสอน
Civic Education และ Service Learning

ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
“พลเมือง” กบัความรับผดิชอบต่อสังคม

และ “การเรียนโดยบริการสังคม”



วชิา “พลเมือง” กบัความรับผดิชอบต่อสังคม ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีกระบวนการอยา่งไร?
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดเ้ร่ิมจดัใหมี้การเรียนการสอน Civic 
Education หรือ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” ในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ โดยไดป้รับเน้ือหาของ “วชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์” ใหมี้
ส่วนหน่ึงเป็นการเรียนเร่ือง “พลเมอืง” โดยมีเป้าหมายเพื่อท าใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ได้
เป็น “พลเมือง” ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั
แบบ project based learning

ในปี ๒๕๕๒ เร่ิมตน้ดว้ยการเรียนเพียงแค่ ๓ คร้ัง (๙ ชัว่โมง) คือ หน่ึง ปัญหา – สอง
สาเหตุและความเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา – สาม เสนอวธีิการแกไ้ขโดยลงมือท าดว้ยตนเอง
นกัศึกษาลงทะเบียนจ านวน ๔,๓๐๐ คน เทอมแรก ๑,๗๐๐ คน เทอมสอง ๒,๖๐๐ คน

การเรียนการสอนจะแบ่งนกัศึกษาเป็นหอ้งละ ๕๐ คนต่ออาจารยห์น่ึงคน และในแต่ละ
หอ้งจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่มยอ่ย โดยอาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็น “วทิยากรกระบวนการ”  ในการ
จดั “กระบวนการเรียนรู้” โดยนกัศึกษาเป็น “ศูนยก์ลาง” ของการเรียนรู้



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๑ : ปัญหาของประเทศไทย
สมัผสัปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสงัคม และแบ่งกลุ่มเลือกปัญหา



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๒ : 
เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและสาเหตุ



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๓ : 
เสนอวิธีแกปั้ญหาโดยลงมือท าดว้ยตนเอง



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังท่ี ๓ : 
เสนอวธีิแกปั้ญหาโดยลงมือท าดว้ยตนเอง



ขอ้สรุปท่ีไดจ้ากการทดลองกบันกัศึกษา ๔,๓๐๐ คน : 
นกัศึกษาสามารถ “คิด” ได้ ถา้ใหเ้ขาได้ “คิด”

ใชก้ลุ่มยอ่ยคละคณะ
กลุ่มละ ๑๒ - ๑๓ คน ให้
พดูคุยแลกเปล่ียนกนั

ไม่มีความคิดใครผดิ ไม่มี
ความคิดใครถูก ทุกคนตอ้งพดู
เม่ือคนหน่ึงพดูทุกคนตอ้งฟัง

เคารพผูอ่ื้น – เคารพกติกา!



หลกัการคือเปล่ียนทศันะ “ไม่เก่ียวกบัฉนั” ใหน้กัศึกษา
ตระหนกัวา่ เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา

ท่ีอ่านหนงัสือพิมพ์ ณ
หน่วยงานแห่งหน่ึงใน
มธ. เวลา ๙ โมงเชา้

สถานท่ีเดียวกนั
เวลา ๑๑ โมง



หลกัการคือเปล่ียนทศันะ “ไม่เก่ียวกบัฉนั” ใหน้กัศึกษา
ตระหนกัวา่ เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหา



เราทุกคนลว้นเป็นสาเหตุของปัญหา
ดงันั้นคนแกปั้ญหาคือ “เรา”



ตวัอยา่งโครงงานแกปั้ญหาโดยเร่ิมตน้ท่ีตนเองวิชา “พลเมือง” 
กบัความรับผดิชอบต่อสงัคม



วชิา “พลเมือง” กบัความรับผดิชอบต่อสังคม ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีกระบวนการอยา่งไร?
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดเ้ร่ิมจดัใหมี้การเรียนการสอน Civic 
Education หรือ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” ในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ โดยไดป้รับเน้ือหาของ “วชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์” ใหมี้
ส่วนหน่ึงเป็นการเรียนเร่ือง “พลเมอืง” โดยมีเป้าหมายเพื่อท าใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ได้
เป็น “พลเมือง” ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั
แบบ project based learning
การเรียนการสอนจะแบ่งนกัศึกษาเป็นหอ้งละ ๕๐ คนต่ออาจารยห์น่ึงคน และในแต่ละ
หอ้งจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่มยอ่ย โดยอาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็น “วทิยากรกระบวนการ”  ในการ
จดั “กระบวนการเรียนรู้” โดยนกัศึกษาเป็น “ศูนยก์ลาง” ของการเรียนรู้

เทอมแรกของปี ๒๕๕๓ ไดเ้พิ่มการเรียนการสอนเป็น ๕ คร้ังคือ หน่ึง ปัญหา สอง สาเหตุ
และความเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา สาม เสนอวธีิการแกไ้ขโดยลงมือท าดว้ยตนเอง ส่ี ลงมือ
ปฏิบติั และ ห้า น าเสนอและสรุป



ปี ๒๕๕๓ เพิ่มเป็น ๕ คร้ัง โดยใหล้งมือปฏิบติัดว้ย



วชิา “พลเมือง” กบัความรับผดิชอบต่อสังคม ของ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มีกระบวนการอยา่งไร?
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ไดเ้ร่ิมจดัใหมี้การเรียนการสอน Civic 
Education หรือ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” ในหลกัสูตรวชิาศึกษาทัว่ไป
ส าหรับนกัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ โดยไดป้รับเน้ือหาของ “วชิาสหวทิยาการสงัคมศาสตร์” ใหมี้
ส่วนหน่ึงเป็นการเรียนเร่ือง “พลเมอืง” โดยมีเป้าหมายเพื่อท าใหน้กัศึกษาชั้นปีท่ี ๑ ได้
เป็น “พลเมือง” ท่ีมีความรับผดิชอบต่อสงัคม โดยใชก้ระบวนการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบติั
แบบ project based learning
การเรียนการสอนจะแบ่งนกัศึกษาเป็นหอ้งละ ๕๐ คนต่ออาจารยห์น่ึงคน และในแต่ละ
หอ้งจะแบ่งเป็น ๔ กลุ่มยอ่ย โดยอาจารยจ์ะท าหนา้ท่ีเป็น “วทิยากรกระบวนการ”  ในการ
จดั “กระบวนการเรียนรู้” โดยนกัศึกษาเป็น “ศูนยก์ลาง” ของการเรียนรู้

เทอมแรกของปี ๒๕๕๓ ไดเ้พิ่มการเรียนการสอนเป็น ๕ คร้ังคือ หน่ึง ปัญหา สอง สาเหตุ
และความเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา สาม เสนอวธีิการแกไ้ขโดยลงมือท าดว้ยตนเอง ส่ี ลงมือ
ปฏิบติั และ ห้า น าเสนอและสรุป และในเทอมท่ีสองของปี ๒๕๕๓ ไดท้ดลองท า ทั้งวชิา



กระบวนการเรียนการสอนในหอ้งยอ่ยแต่ละหอ้งเร่ิมดว้ย
การตกลง “กตกิา” ในการเรียนและการอยูร่่วมกนั



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังแรก : “ปัญหา” ของ
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ เร่ิมดว้ย ปัญหาด้านสังคม



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังแรก : “ปัญหา” ของ
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ ปัญหาด้านการเมือง



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังแรก : “ปัญหา” ของ
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ ความเหลือ่มล า้ทางเศรษฐกจิ



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังแรก : “ปัญหา” ของ
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ ปัญหาส่ิงแวดล้อม



กระบวนการเรียนการสอนคร้ังแรก : “ปัญหา” ของ
ประเทศไทยในดา้นต่างๆ ปัญหาส่ิงแวดล้อม

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ศูนยรั์งสิตของ
เรา ผลิตขยะวนัละ ๑๐ ตนั!



“ปัญหาของประเทศไทย” เรียนรู้ดว้ย การไปลงชุมชนรอบๆ
มหาวทิยาลยั เพื่อใหส้มัผสัปัญหา (problem based learning) 



“ปัญหาของประเทศไทย” เรียนรู้ดว้ย การไปชมโรงแยกขยะของ
มหาวิทยาลยั เพื่อใหส้มัผสัปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากตวัเรา



“ปัญหาของประเทศไทย” เรียนรู้ดว้ย การให้ไปสัมภาษณ์
“ประชาชน” ในมหาวทิยาลยั - แม่บ้าน รปภ. คนเกบ็ขยะ



วิเคราะห์เช่ือมโยง ปัญหาของประเทศไทย - การลงชุมชน -
การไปสมัภาษณ์ “ประชาชน” และ ความเกีย่วข้องกบัตัวเรา



ทุกกลุ่มเลือกปัญหาท่ีอยากจะแกไ้ข จากนั้นให้
วเิคราะห์หา สาเหตุ และ ความเกีย่วข้องกบัตวัเรา



วเิคราะห์ปัญหาและสาเหตุ : ใหทุ้กคนไปหาข่าวปัญหาใน
เร่ืองท่ีเลือก เพื่อน ามาพดูคุยวเิคราะห์ปัญหาและหาสาเหตุ



เช่ือมโยงปัญหากบัตวัเรา : ใหทุ้กกลุ่มวเิคราะห์วา่
เราทุกคนเป็นส่วนหน่ึงของปัญหาและสาเหตุอย่างไร



หลงัวเิคราะห์สาเหตุ ใหทุ้กกลุ่มคิดวธีิการแกปั้ญหา : 
เสนอโครงงานแก้ปัญหาโดยลงมอืท าด้วยตนเอง



จากนั้น “ปฏิบัตกิารพลเมือง” : เปล่ียนแปลงประเทศไทย
โดย ลงมือท าในธรรมศาสตร์ หรือรอบๆ ธรรมศาสตร์



“ปฏิบัติการพลเมอืง” 
ลงมือแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลงประเทศไทยดว้ยตนเอง!



“ปฏิบัติการพลเมอืง” 
ลงมือแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลงประเทศไทยดว้ยตนเอง!



“ปฏิบัติการพลเมอืง” 
ลงมือแกปั้ญหาและเปล่ียนแปลงประเทศไทยดว้ยตนเอง!



กิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง “ประชาธิปไตย” และการ
ปกครองตนเอง : การไปเลือกตั้งองคก์ารนกัศึกษา



นกัศึกษาชอบการเรียนการสอนแบบน้ีหรือไม่? นกัศึกษา
ไดอ้ะไรจากวชิาน้ี? : เสียงสะทอ้นจากนกัศึกษา



การเรียนโดยบริการสังคม –
บริการสังคมคอืการเรียน
การทดลอง Service Learning

ในคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์
ภาค ๒/๒๕๕๓



“Service learning” การเรยีนโดยบรกิารสงัคม – บรกิารสงัคมคอืการ

เรยีน : การทดลองทีค่ณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



“Service learning” การเรยีนโดยบรกิารสงัคม – บรกิารสงัคมคอืการ
เรยีน : การทดลองทีค่ณะนติศิาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์



การใหล้งพ้ืนท่ีสมัผสัปัญหา “กฎหมาย” และ “ความยุตธิรรม” 
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ใหว้ิเคราะห์ และ เสนอแนวทางแก้ปัญหา



การใหล้งพ้ืนท่ีสมัผสัปัญหา “กฎหมาย” และ “ความยุตธิรรม” 
ท่ีเกิดข้ึนในสงัคม ใหว้ิเคราะห์ และ เสนอแนวทางแก้ปัญหา



หลงัจากนั้นจึงใหน้กัศึกษาน าเสนอวา่ “หลกัวิชาชีพ” ของนกักฎหมาย
ควรจะมีอะไรบา้ง เพือ่สร้างความ “ยุติธรรม” ในสังคม


