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คํานํา
สุนทรียสนทนา เปนรายวิชาที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวาง
นักศึกษา เพื่อชวยใหนักศึกษามีความมั่นใจในการสนทนากับผูรับบริการซึ่งมีความสําคัญตอ
วิชาชีพที่นักศึกษาไดเลาเรียน โดยอาศัยศิลปะแหงการฟง เรียนรูที่จะสื่อสารกับผูอื่นดวยใจที่
เปดกวาง คือการทํา Dialogue
ดังนั้น การเรียนการสอนจะมีทั้งการบรรยายใหความรู มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
การปฏิบัติในชั้นเรียน นักศึกษาจะไดฝกการฟงและการพูด อันเปนหัวใจของการสื่อสารที่ดี
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
ผูสอน
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาการจัดการ

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 3573702 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) สุนทรียสนทนา
(ภาษาอังกฤษ) Dialogue
3 หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิชาเฉพาะดาน
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา ดร.สิรินาถ แพทยังกุล
อาจารยผูสอน
ดร.สิรินาถ แพทยังกุล ตอนเรียน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 3
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือสถานที่อื่น ตามที่ผูสอนกําหนดเปนครั้งคราว ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
2 กรกฎาคม 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

นักศึกษาไดรับความรู
ความเขาใจ
และสามารถนําความรูที่ไดจากรายวิชานี้ไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม กิจกรรมในรายวิชาเนนฝกใหนักศึกษาปฏิบัติจากการตั้งวงสนทนา
เพื่อรับฟงใหมาก
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหเนื้อหาสอดคลองกับสภาพปจจุบันและความรูใหมที่นํามาใชในงานบริการ

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
สุนทรียสนทนา
การนําเสนอความคิด การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ความเขาใจ ความรูสึกรวมกัน โดย
อาศัยศิลปะแหงการฟง เรียนรูที่จะสื่อสารกับผูอื่นดวยความเมตตา ความเขาใจ ดวยใจที่เปดกวาง
ลดโอกาสของความขัดแยง การไตรตรองอยางลึกซึ้ง การสรางพื้นที่ทางสังคมใหมที่เอื้อตอการคิด
รวมกันอยางเสมอภาค โดยเนนการพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห
Dialogue
Thinking expression, sharing the knowledge, experience, understanding, and
feeling by the key factor “the art of listening”. The participant will learn to
communicate with mercy, understanding and openness. It will reduce the
confrontation. In depth considering, creating the social space to equally support
the team thinking. The development of team thinking is emphasized on the
analytical thinking.
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
บรรยาย และฝก 16
สัปดาห

สอนเสริม

ปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง
6 ชั่วโมง/สัปดาห

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปน
รายบุคคล
3 ชั่วโมง/สัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
1.1.1 มีความซื่อสัตยสุจริต มีวินัย มีความรับผิดชอบ เขาใจผูอื่น เขาใจโลก
และเคารพกฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ของสถาบันและสังคม รวมถึงการเปน
แบบอยางที่ดีได
1.1.2 มีจิตสํานึกที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
1.1.3 มีความรู ความเขาใจ ในคุณคาแหงวิชาชีพ และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.1.4 มีความพอเพียงในการดําเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดความพอประมาณ
ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกัน
1.1 วิธีการสอน

 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการอภิปรายแสดงความคิดเห็น วงสนทนาแบบ Dialogue มี
กติกาใหพูดที่ละคนเทานั้น ที่เหลือตองรอฟงใหจบ และเมื่อถืงตาตัวเองถึงพูด เพื่อให
เกียรติเพื่อนในวง วงสนทนาจะหลอหลอมใหแตละคน “ฟง” เพื่อรับรู เขาใจ
ไตรตรองกอนพูด
 ใหงานที่นักศึกษาจะมีสวนรวมในการทํางานเปนทีม และพัฒนาดานภาวะผูนํา ในแต
ละชวงของการสอน นักศึกษาจะทํางานเปนคู หรือเปนกลุมตามลักษณะกิจกรรมและ
เนื้อหาที่กําหนด
 ใหนักศึกษามีสวนรวมในการออกกฎระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ครั้งแรกของการสอนมี
การตกลงกติกาการเขาเรียน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและกติกาในชั้น

1.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินผลการเขาเรียน ความตรงตอเวลา ฯลฯ ที่ไดตกลงรวมกัน
 ประเมินผลจากการสังเกต และงานที่สงในเวลาที่กําหนด
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
2.1.1 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรดานบริหารธุรกิจ
2.1.2 มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ทั้งทางดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร
2.1.3 มีความรูกวางและเปนระบบเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ
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ดานการจัดการ รวมทั้งมีความเขาใจอยางเทาทันในผลกระทบใน
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
2.1.4 มีความรูและความเขาใจในดานการวางแผน การจัดโครงสรางองคการ การ
ปฏิบัติการ การควบคุมและการประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งการ
ปรับปรุงแผนงานใหสอดคลองกับสถานการณทางธุรกิจ
2.2 วิธีการสอน
 บทบาทผูสอนใหความรูในบางสวนเทานั้น บรรยายเทาที่จําเปน บทบาทหลักคือเปนผู
อํานวยกระบวนการ (facilitator) และใหรวมกิจกรรม ลงมือคิด/ทํา เพื่อดูวานักศึกษา
เขาใจเนื้อหาที่สอนหรือไม
 กิจกรรมใหแลกเปลี่ยนระหวางเพื่อนและเสนองานหรือความคิดเห็นหนาหอง เปนการ
ชวยกันเรียน และฝกใหกลาออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดและประสบการณตนเอง
 ใชวงสนทนา (dialogue) ใหเกิดการรับฟง สังเกต เรียนรูจากเพื่อน สงเสริมใหเกิด
ความรูชุดใหมจากการตกตะกอนความคิดของผูเรียนเอง
 มอบหมายงานใหสืบคน หรือศึกษาดวยตนเอง และนําประเด็นมาหารือในวงสนทนา
ใหชวยกันฟง
2.3 วิธีการประเมินผล
 นักศึกษาสะทอนใหเห็นวา เขาใจ “การฟงอยางลึกซึ้ง” และอธิบายไดวาจะนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน และงานไดอยางไร
 การเขียน reflective paper ทําใหผูสอนติดตามไดวา เขาใจ และเรียนรูอะไร
3. ทักษะทางปญญา
 ตระหนักรูในความสําคัญของ “การฟงอยางลึกซึ้ง” ในการดําเนินชีวิต และในงาน
 ผูเรียนระลึกเหตุการณจากประสบการณสวนตัวไดวา “สุนทรียสนทนา” จะทําให
เหตุการณนั้นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไดอยางไร
3.2 วิธีการสอน
3.1.1 สามารถสืบคน ประมวลและประเมินขอมูลจากหลายแหลงไดดวยตนเอง
ความคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ มีเหตุผล และคิดอยางสรางสรรคเพื่อใหได
สารสนเทศที่เปนประโยชนในการใชงานตามสถานการณแวดลอมทางธุรกิจ
3.1.2 สามารถประยุกตความรูทางการจัดการและดานอื่นที่สัมพันธกัน จากสาขา
วิชาชีพที่ศึกษาและประสบการณมาใชงานตามสถานการณทั่วไปไดอยาง
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เหมาะสม
3.1.3 มีทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในสถานการณตางๆ อยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ และสามารถติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน
3.1.4 สามารถคิดคนทางเลือก วิเคราะหทางเลือกและผลกระทบจากทางเลือก
อยางรอบดาน มีความสามารถในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคลองกับ
สถานการณทางธุรกิจ ทําใหเกิดการไดเปรียบทางการแขงขันทางธุรกิจ
3.3 วิธีการประเมินผล
 ประเมินจากการงานที่มอบหมายที่แสดงถึงความรู ความเขาใจ
 ประเมินผลจากการเขารวมอภิปรายแสดงความคิดเห็น
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.1.1 สามารถแสดงความเปนกัลยาณมิตร ชวยเหลือผูอื่น และแสดงความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจในการกระทําของตนเอง รวมถึงความรับผิดชอบ
ตอสังคม
4.1.2 สามารถแสดงความคิดริเริ่มและความเห็นอยางสรางสรรคในการพัฒนา
ความรู และความคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.1.3 สามารถทํางานรวมกับผูอื่น แสดงภาวะผูนํา ผูตามไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ และมีทักษะการแกปญหากลุม
4.2 วิธีการสอน
 วง dialogue มีกติกาวา ใหฟงคนอื่น ในขณะที่มีคนพูด และตองรวมกันฟงในประเด็น
ที่วงสนทนาเริ่มเปดประเด็น ดังนั้นทุกคนตองฟง รอเปน และใหเกียรติเพื่อนในวง
สนทนา
 กติกาการเขาเรียน ตองเขาใหพรอมเพรียงเพื่อใหผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเริ่มเรียน
และทํากิจกรรมกัน เมื่อมาถึงใหอยูในสภาพพรอมเรียนไมนั่งเลนกันเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
 การเขารวมกิจกรรมอยางพรอมเพรียงกัน และเมื่อเขาวงสนทนานักศึกษาเคารพกติกา
ในการสนทนา
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
5.1.1 สามารถประยุกตใชหลักคณิตศาสตร สถิติ การวิเคราะหเชิงปริมาณมาใชใน
การวิเคราะห และตัดสินใจทางธุรกิจและชีวิตประจําวัน
5.1.2 สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่จําเปนตอการทําธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
5.1.3 สามารถสื่อสารเพื่ออธิบายและสรางความเขาใจในรูปแบบการพูด การเขียนที่
เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันทั้งที่เปนขอมูลธุรกิจและขอมูลอื่น
5.1.4 สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสม มาใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อขอมูล
5.2 วิธีการสอน

 แนะนําหนังสือ และแหลงสืบคนขอมูล
 มอบหมายงานใหสืบคนและนําขอมูลมาเสนอใหชั้นเรียน

5.3 วิธีการประเมินผล

 นักศึกษานําเสนอสิ่งที่คนมานําเสนอดวยความเขาใจ และเนื้อหาถูกตอง
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1. แผนการสอน
สัปดาหที่
หัวขอการสอน / Learning
Outcome

1.

- ทีม่ าและความสําคัญของ
“สุนทรียสนทนา”
รูปแบบของการจัดวงสนทนา
และเงื่อนไขในวงสนทนา
สุนทรียสนทนากับ “งาน”
สุนทรียสนทนากับ “ชีวิต”

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอน *

สื่อการสอน

สอดคลองกับ
จุดมุงหมายรายวิชา

3

- แนะนํา class เพื่อเขาสูการเรียน
- อธิบายขอตกลงในการเรียน และ
ลักษณะกิจกรรมและการเก็บ
คะแนนสอบ
- กติกาในวงสนทนาคือ ฟงเทานั้น
พูดเมื่อถึงตาตัวเองจึงไดพูด
- กิจกรรม Journey line เพื่อแนะนํา
ตัวเองใหคลาสรูจัก
- เขาวงสนทนา ในประเด็นที่ใหทํา
กิจกรรม
- นักศึกษาแตละคนบอกวาไดเรียนรู
อะไรกับกิจกรรม
- สรุปการเรียนรูและใหเขียน
reflective paper

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

3

- บรรยาย Theory U และ Deep
Listening รวมถึงการเชื่อมโยง
ระหวางสองสิ่งในสุนทรียสนทนา
- เขาวงสนทนา ประสบการณของแต

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3

- Learning Outcome
เขาวัตถุประสงคและเห็น
ประโยชนของการพูดคุย รับฟง
วงสุนทรียสนทนา

2.

รูจักกติกามารยาทของ “การ
ฟง” และบอกไดวา ไดเรียนรู
อะไรจากการฟง
- Theory U หลักการฟง โดย
Otto Scharmer
Deep listening ในวงสนทนา
การฟง 4 ระดับ

ผูสอน
(ระบุ
ลําดับ)
ดร.สิรินาถ

ดร.สิรินาถ
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3.

4.

5.

- Learning Outcome
สังเกตุวิธีคิดตัวเองเพื่อเรียนรู
“สติ” ในการฟง
ไดฝกทักษะการขจัด “การเปน
คนชอบตัดสิน คิดลวงหนา”
- สมองกับความคิด
คิดบวก
- Learning Outcome
เรียนรูและเขาใจการทํางานของ
สมอง เพื่อไมติดกับความคิด
ขอดีของการคิดบวกในการ
ดําเนินชีวิต
- รูปแบบการคิด
- วัฒนธรรม กับ การคิด
- Learning Outcome
- เรียนรูรูปแบบการคิดที่
หลากหลาย
- เขาใจความแตกตางในดาน
ความคิดของคนตางวัฒนธรรม
- Goal Setting
- Learning Outcome
- เขาใจหลักการ
ตั้งเปาหมายที่ดี

ละคนในการ “ฟงเชิงลึก”
- สรุปบทเรียนจากกิจกรรม การฟง
เชิงลึก
3

3

discussion

5.1.1, 5.1.2

-

บรรยายคิดบวกมีผลอยางไรกับการ
ดําเนินชีวิต
- นักศึกษาดูคลิป “สมองเงินลาน”
- นักศึกษาจับกลุมยอยสนทนาสิ่งที่ได
เรียนรูจากคลิปที่ดู
- สรุปสาระของบทเรียน

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

- เรียนรูการคิดสรางสรรค การคิด
วิเคราะห การคิดเชิงวิพากษ
ความคิดที่เปนรูปธรรม รูปแบบการ
คิดในตางวัฒนธรรม ระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรม
ตะวันออก
- สืบคน และใหนําเสนอ “คิดตาง
จากตางถิ่น”
- บรรยายความสําคัญของ
ตั้งเปาหมาย หลักการตั้งเปาหมาย
- นศ. เขียนเปาหมายตามหลักการที่
ให

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3

ดร.สิรินาถ
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- ตั้งเปาหมายเพื่อ
เชื่อมโยงกับ reward
circuit
6.

7.

8.

สัตว 4 ทิศ
- รูจักตนเอง
- รูจักเพื่อน
- การปรับตัวใหเขากับผูอื่น
- พุทธิจริต
- Learning Outcome
- สามารถบอกแนวทางการ
พัฒนาตนเองได
รูวิธีการปรับตัวเขากับคนตาง
ประเภทได
สติกับการฟงเชิงลึก
ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ
- Learning Outcome
เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
สติกับการฟงเชิงลึก
ปญญา 3 ฐาน
ฟงดวยใจ (ตอ)
- Learning Outcome

3

3

3

- จับคูแชรกับเพื่อนเพื่อใหดูวาตรงกับ
หลัก SMART หรือไม
- ใหประกาศเปาหมายที่คาดวาจะทํา
สําเร็จใน 3 เดือน
- บรรยายลักษณะนิสัยของสัตว 4 ทิศ
- นักศึกษาเขากลุมตามชนิดสัตวที่คิด
วามีลักษณะตรงกับนิสัยของตนเอง
- แตละกลุมอภิปรายของดี ขอเสีย
ของสัตวประจํากลุมของตน
- นําเสนอการปรับนิสัยที่จะเขาหา
เพื่อนตางลักษณะนิสัย
- อภิปรายในสิ่งที่เรียนรู
- อาจารยสรุปความรูจากกิจกรรม
- ความสัมพันธของสติ และการฟงเชิง
ลึก เพื่อผลลัพธ
- นั่งสมาธิปรับคลื่นสมองใหอยูใน
ระดับคลื่นอัลฟา
- ทองบทสวดพรอมกัน จนเกิดความ
นิ่งเสมอกัน ใหฝกสังเกต
- อธิบายขั้นตอนทํากิจกรรม ปดตาพา
เดิน
- กิจกรรมเรียนรู อายตนะของตนเอง
- สรุปบทเรียนจากกิจกรรมในวง

discussion

5.1.1, 5.1.2

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3

ดร.สิรินาถ
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9.
10.

11.

12.

เขาใจและมองเห็นวา สติ
เกี่ยวของกับการฟงอยางไร
Smart Model Presentation
สุนทรียสนทนากับการบริการ
- Learning Outcome
- ผูเรียนวิเคราะห/ผูอื่นได
- รูวิธีการสื่อสารและ
ใหบริการกับผูคน
ประเภทตางๆ
Dialogue กับ วงจรการเรียนรู
การตั้งคําถาม และความคิด
สรางสรรค
- Learning Outcome
ตั้งคําถามเพื่อใหตนเองกาว
ขามอุปสรรค หรือไปตอได
(สรางทางเลือกใหตนเอง)
Dialogue การสงตอถอยคํา
คําถาม..ชวนคิด (AIAppreciative Inquiry)
- Learning Outcome
- เรียนรูและตระหนักถึง
ผลกระทบของคําพูดที่มี

สนทนา
3

นําเสนอผลลัพธของเปาหมายที่ตั้งโดย
smart model
- ทําความเขาใจกับลูกคาแตละ
ประเภท
- สนทนาลักษณะลูกคาและการ
บริการที่จะถูกใจลูกคาแตละ
ประเภท

3

3

3

discussion

5.1.1, 5.1.2
4.1.1, 4.1.3

ดร.สิรินาถ

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

- บรรยายเรื่องของวงจรการเรียนรู
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง
- เมื่อไหรควรตัง้ คําถามปลายเปด
หรือปลายปด
- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

บรรยายโดยผูสอน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

- คําพูด logos การสงตอความคิด
ความรูสึก กับศาสตร NLP
- กิจกรรม wheel of life
- การตั้งคําถามใหอะไรกับเราบาง
- เมื่อไหรควรตั้งคําถามปลายเปด
หรือปลายปด

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ
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14.

ตอตนเองและผูอื่น
- สามารถคําถามเพื่อ
สรางผลลัพธเชิง
สรางสรรค
Coaching
- Learning Outcome
- การยอมรับ “ความ
จริง”
- การมองปญหาเปนเรื่อง
ปกติ
- ปญหาคือโอกาส
Reflective I รับฟงดวยใจ

15.

Reflective II กาวไปขางหนา

13.

- ตั้งประเด็น “คําถามสรางสรรค”

3

- Coaching คืออะไร และเราจะชวย
ใหตนเองเราหลุดออกจากความคิด
หรืออารมณที่เราติดกับอยูได
อยางไร
- กิจกรรม “คนหาเหตุแหงปญหา”
- Self-Talk

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

3

- จัดวงสนทนาใหรวมกันประมวล
ความรู
- นักศึกษานําเสนอความรูและสิ่งที่
นําไปใชมาแลกเปลี่ยนในชั้นเรียน
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนความสําเร็จ/
ความกาวหนาตามเปาหมายที่
ประกาศไว
- การนําไปใช

บรรยายโดยผูส อน
คลิปวิดีโอ
เกมส
กิจกรรมกลุม
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ

Dialogue and
discussion

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
2.1.1, 2.1.2
3.1.1, 3.1.2
4.1.1, 4.1.3
5.1.1, 5.1.2

ดร.สิรินาถ
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หมายเหตุ :

*กิจกรรมการเรียนการสอน อาจะพานักศึกษาไปทํากิจรรมนอกสถานที่
*กิจกรรมกาเรียนการสอน อาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมขึ้นอยูกับลักษณะของผูเรียน โดยการพิจารณาของผูสอน

16
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่
1

2

3

ผลการเรียนรู

วิธีการประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม
1) ผูเรียนทําตามกติกา
3) มี วิ นั ย เค า ร พ แ ล ะ
ของวงสนทนาได
ปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ 2) ผูเรียนสะทอนความคิด
และขอบั งคับ ต าง ๆ ของ
ตัวเองจากเรื่องทีไ่ ดฟง
องคกรและสังคม
ผูเรียนสังเกตเห็นความคิด
4) มีความรูความเขาใจใน
ตัวเองขณะฟงเรื่องราว
หลักจริยธรรม คุณธรรมที่
ผูอื่น
มีความสําคัญทางธุรกิจ
3) ผูเรียนบอกสิ่งที่เรียนรู
สามารถจัดการปญหา
จากการรับฟง และบอก
ความไดวาขณะที่ฟง มี
เผลอคิดอะไรไปบาง
ความรู
1) ผูเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่
2) มีความรูและความ
ไดจากการฟง และ
เขาใจในสาระสําคัญของ
ประเมินวาการฟงของ
ศาสตรที่เกี่ยวของกับ
ตัวเองอยูในระดับใด
บริหารธุรกิจทั้งทางดาน
2) สามารถบอกไดวา การ
สังคมศาสตรและ
ฝกฟงไดประโยชนอะไร
วิทยาศาสตร
และเมื่อสมาธิหลุดไป
จากสิ่งที่คูสนทนากําลัง
3) มีความรูและความ
พูด จะเกิดขอเสีย
เขาใจในสาระสําคัญ
อะไรบาง
เกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารธุรกิจ ในดานการ
วางแผน
การจัดโครงสรางองคการ
การปฏิบัติการ การ
ควบคุมและการ
ประเมินผลการดําเนินงาน
รวมทั้งการปรับปรุง
แผนงานใหสอดคลองกับ
สถานการณทางธุรกิจ
รวมถึงเทคนิคและ
กระบวนการวิเคราะห
ขอมูล เพื่อแกไขปญหา
วิชาชีพ
ทักษะทางปญญา
1) สามารถอธิบาย ความ
2) มีความคิดวิเคราะห
เชื่อมโยงของการคิดเชิง
อยางเปนระบบ และมี
บวกและการฟงเชิงลึก
เหตุผล คิดอยางสรางสรรค
ได

สัปดาหที่ประเมิน
1-15

สัดสวนของ
การ
ประเมินผล
10%

1-15

30%

1-15

30%
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4

5

สามารถบูรณาการความรู
จากสาขาวิชาชีพที่ศึกษา
และประสบการณเพื่อใช
ในการแกปญหาทางธุรกิจ
และสถานการณทั่วไปได
อยางเหมาะสม

2) ออกแบบกิจกรรมที่จะ
สราง reward circuit
ของตนเองได

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2) สามารถแสดง
ความคิดริเริม่ และ
ความเห็นตางอยาง
สรางสรรค เอื้อตอการ
แกไขปญหาของทีม
รับผิดชอบงานตามหนาที่
และบทบาทที่ไดรับ
มอบหมายไดอยาง
เหมาะสม
3) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ในการทํางานกับผูอื่นและ
รั บ ผิ ด ชอบในการเรี ย นรู
อยางตอเนื่อง เพื่อพัฒ นา
ตนเองและอาชีพ สามารถ
สรางสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่น รวมทั้งมีสวนรวมใน
ก า ร ช ว ย เห ลื อ เพื่ อ น
รวมงานและแก ไขป ญ หา
กลุม
ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3) สามารถสื่อสารเพื่อ
อธิบายและสรางความ
เขาใจในรูปแบบการพูด
การเขียนที่เหมาะสม
สําหรับ
กลุมบุคคลที่แตกตางกัน
ตามสถานการณและ
วัฒนธรรม ทั้งที่เปนขอมูล
ธุรกิจและขอมูลอื่น

1) มองเห็นขอดีของคนตาง
ประเภทได
2) สามารถวางแนวทาง
พัฒนาตนเอง เพื่อเขา
กับผูอื่นได
3) อธิบายไดวาคนตาง
ประเภท จะสื่อสารและ
สรางสัมพันธภาพที่ดี
ระหวางกันไดอยางไร

20%

1) นําเสนอ และสรุป
สาระสําคัญจากสิ่งที่
มอบหมายใหศึกษา
คนควาได

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
วรภัทร ภูเจริญ. (2553) Dialogue คิดลงสูใจ...ไหลเปนปญญา. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ อริยชน
จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2553) Learn How to Learn. (ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ อริยชน
จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2557) ศิษยสี่ทัศน. (ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพ อริยชน จํากัด.
วรภัทร ภูเจริญ. (2555) บริการ คือ งานที่ใจรัก Quality in Service. กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ
อริยชน จํากัด.
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ ชมวิดิทัศนออนไลน “สุนทรียสนทนา” โดย ดร.วรภัทร ภูเจริญ
Part I
http://youtu.be/Iw4h7NWVXQI?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Part II
http://youtu.be/Mue1Pzt8W2g?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Part III
http://youtu.be/eQ_1VV3bR7c?list=PL7T579aowMWnzqu9DWc6NTt8SPfgxDvw4
Summary /Overview of David Bohm's book "On Dialogue"
http://youtu.be/dTs3bCizOn8
“On Dialoque” David Bohm
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

นักศึกษาสามารถนําเสนอแนวคิด ตลอดจนมีความแลกเปลี่ยนเรียนรู มีความรูสึกรวมกัน
ดวยใจที่เปดกวาง สามารถปรับและใชชีวิตไดอยางเหมาะสม

2. กลยุทธการประเมินการสอน

สังเกต สอบถามจากผูเรียนระหวางสอน และผลการประเมินจากทางมหาวิทยาลัย

3. การปรับปรุงการสอน
นําขอสรุปของนักศึกษาที่มีตอผูสอนมาปรับปรุงการสอนตอไป
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ประเมินจากการแบบประเมิน ผลการเรียนรูของนักศึกษา เทียบกับเกณฑการทวนสอบ
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
นําผลจากขอ 2 และขอ 4 มาปรับปรุงในการเตรียมสอนครั้งตอไป
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