รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร/หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
1531205
ภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
Language for Social Interaction
2. จำนวนหนวยกิต
3 (3-0-6) หนวยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
1) หลักสูตร: ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร
2) ประเภทของรายวิชา: หมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาบังคับ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์
อาจารยผูสอน:
ผศ.ดร.สรพล จิระสวัสดิ์ (ตอนเรียน A1)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2562 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
11 พฤศจิกายน 2563
วันที่จัดทำ
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพื่อใหนักศึกษา
1. มีทัศนคติที่ดีตอการทำงาน สามารถทำงานงานเดี่ยวและหรือทำงานรวมกับผูอื่นได
2. มีความรับผิดชอบตอหนาที่ เคารพกฎระเบียบ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
3. มีความรูเรื่องคำศัพท สำนวนเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
4. มีความรูเรื่องวจันภาษา และอวัจนภาษาเพื่อปฏิสัมพันธทางสังคมที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมที่
แตกตาง
5. สามารถสื่อสารดวยวาจาเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
6. สามารถสื่อสารดวยตัวอักษรเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
7. สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารเพื่อการปฏิสัมพันธทางสังคม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานี้เปนไปไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูทั้ งดานคุ ณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ การใช
เทคโนโลยี โดยมุงเนนใหเปนวิชาที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับคำศัพทและสำนวนในการปฏิสัมพันธ
ทางสั งคม ตลอดจนทั ก ษะการสื ่ อสารทั ้ ง ฟ ง พู ด อ านและเขี ย นภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษเพื ่ อ การ
ปฏิสัมพันธทางสังคม และสามารถนำองความรูไปประยุกตใชกับวิชาอื่น การดำรงชีวิต หรือพัฒนาสรางองค
ความรูของตนเอง
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา
บทสนทนาสั้น ๆ และบทสนทนาภาษาไทยและภาษาอังกฤษเชิงลึกเพื่อการมีปฏิสัมพันธทางสังคม
ในสถานการณที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ไดแก การตอนรับแขก การพูดคุยเรื่องทั่วไปอยางเปนทางการ การ
วางแผนทองเที่ยวรวมกันและการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ
Short dialogues and extended Thai and English conversations for a variety of every
day social interactions: welcoming visitors, engaging in small talk, planning travel, and
sharing experiences
2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
45 ชั่วโมง
สอนเสริมตามความตองการ
ตอภาคการศึกษา ของผูเรียนเปนรายบุคคลหรือ
รายกลุมผานชองทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ทบทวนความรูความเขาใจ
ใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

ปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/การฝกงาน
90 ชั่วโมงตอภาค
การศึกษาโดยศึกษา
คนควาจากแหลง
เรียนรูและสื่อ
เทคโนโลยี
สารสนเทศตาง ๆ

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจัดเวลาใหคำปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการของผูเรียน 1 ชั่วโมง
ตอสัปดาห ในทุกวันอังคาร เวลา 09:00-10:00 น.
อาจารยประจำรายวิชาจัดเวลาใหคำปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล หรือรายกลุม บนสื่อสังคม
ออนไลนหรือตามความตองการของนักศึกษา
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
ผลการเรียนรูท ี่ตองการ
พัฒนา
ดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีทัศนคติที่ดีตอการ
ทำงานและมีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่
2) ตรงตอเวลา มีระเบียบวินยั
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎ
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยและ
สังคม

วิธีการสอน

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากการมีวินัย
และพรอมเพรียงของ
นักศึกษาในการเขารวม
กิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
ความรับผิดชอบในหนาที่ที่
ไดรับมอบหมาย
2) ประเมินจากการอางอิง
ขอมูลในแหลงเรียนรูต าง ๆ
ไมกระทำการใด ๆ โดยมิ
ชอบ
1) จัดการทดสอบยอย
2) จัดการสอบปลายภาค
เรียน
3) ประเมินจากการจัด
กิจกรรม และการเขารวม
กิจกรรมในชัน้ เรียนและ
นอกชัน้ เรียน
4) ประเมินจากการนำเสนอ
ปฏิสัมพันธทางสังคม
2) ใชวิธีการสอนแบบวิจัย รายงานในชั้นเรียน
เปนฐานและหรือการเรียนรู 5) พิจารณาจากโครงงานที่
มอบหมาย
แบบตื่นตัว (Active

1) ตรวจสอบความมี
ระเบียบวินยั ในชั้นเรียนทั้ง
การตรงตอเวลา การสงงาน
ภายในระยะเวลาที่กำหนด
2) มอบหมายใหผูเรียนผลิต
ผลงานหรือโครงการ พรอม
ปลูกฝงคุณธรรมความ
ซื่อสัตยและและ
จรรยาบรรณของ
นักวิชาการ
ดานความรู
1) ใชการสอนหลายรูปแบบ
1) มีความรอบรูในภาษาไทย เชน การบรรยาย อภิปราย
และภาษาอังกฤษ ตลอดจน และการปฏิบัติ โดยมุงเนน
วัฒนธรรมอันดีงาม
ความรูเรื่องคำศัพท สำนวน
3) สามารถพัฒนาความรูดาน ไวยากรณ ตลอดจนทักษะ
ภาษาและวัฒนธรรมใหเพิ่มพูน การสื่อสาร ทั้งฟง พูด อาน
ยิ่งขึ้น
เขียน เพื่อใชในการ

learning) โดยเนนผูเรียน
เปนผูลงมือกระทำ
ดานทักษะทางปญญา
1) ใชสารสนเทศเปนขอมูล
2) สามารถประยุกตใช
ในการเรียนรู
2) จัดกิจกรรมกลุมให
ความรูใหเปนหลักในการ
ดำเนินชีวิตและการประกอบ นักศึกษาฝกการอภิปราย
อาชีพไดอยางมีประสิทธิผล แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
 หา
3) สามารถแกปญหาอยางเปน เนนทักษะการคิดแกปญ
และการคิดวิเคราะห เพื่อ
ระบบ
นำไปสูการใชความคิด
สรางสรรคของนักศึกษาใน
การนำเสนอผลงาน และใช

1) ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน โดย
พิจารณาจากความถูกตอง
ของเนื้อหา ความคิด
สรางสรรค การทำงานเปน
กลุม และการประยุกตใช
เทคโนโลยีในการนำเสนอ
ไดอยางเหมาะสม

สัปดาห คาน้ำหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล
1-15

10%

2-15

40%+30%

2-15

10%
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ผลการเรียนรูท ี่ตองการ
พัฒนา

วิธีการสอน

เปนหลักในการดำเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพ
ดานทักษะความสัมพันธ
1) ใชการสอนที่มีการ
ระหวางบุคคลและความ
กำหนดกิจกรรมใหทำงาน
รับผิดชอบ
เปนกลุมแบบรวมมือ
1) มีมนุษยสัมพันธดี สามารถ (Cooperative)
ประสานงานกับผูอื่นหรือ
ทำงานรวมกันผูอื่นและ
ปรับตัวเขากับวัฒนธรรมของ คนควาหาขอมูลจาก
แหลงขอมูลอื่น ๆ
องคกรไดเปนอยางดี
2) มีภาวะผูนำและผูต ามทีด่ ี 2) ใชการศึกษากรณีปญหา
ในการเรียน และใชวิธีการ
สอนแบบเปดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น
(Brainstorming)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
และการสรุปประเด็นไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
2) สามารถสื่อสารขาม
วัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
ตามสถานการณ

วิธีการประเมิน

1) ประเมินจากพฤติกรรม
ภาวะการเปนผูนำ ผูตาม
2) ประเมินจากการ
นำเสนอผลงาน โดย
พิจารณาจากการทำงาน
เปนกลุม
3) ประเมินจากการนำเสนอ
ผลงานตาง ๆ
4) สังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการรวม
กิจกรรมตาง ๆ และการตรง
ตอเวลาตามความรับผิดชอบ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย
1) ใชกลยุทธการสอนที่เนน 1) ประเมินจากการ
การพัฒนาการเรียนรูโ ดยใช นำเสนอผลงาน โดย
ทักษะในการวิเคราะหและ พิจารณาจากการ
การสื่อสาร เชน การ
ประยุกตใชเทคโนโลยีใน
นำเสนอขอมูลผานทางวาจา การสืบคนและการนำเสนอ
ลายลักษณอักษร และ
แผนภาพ
4) สงเสริมใหนักศึกษาใช
ศักยภาพทางคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนำเสนอผลงานที่
ไดรับมอบหมาย

สัปดาห คาน้ำหนัก
ที่
ของการ
ประเมิน ประเมินผล

2-15

5%

2-15

5%
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน (หมวดที่ 5 ขอ 2)
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สัปดาหที่ 1 - ปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชั่วโมง) - การกลาว - แนะนำผูส อน คำอธิบายรายวิชา
ออนไซต
เนื้อหา กิจกรรม การประเมินผล
ทักทาย
- การแนะนำ ปฏิทินการเรียน และการประกัน
คุณภาพ
ตัวเอง
- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ
แบบฝกหัด
- ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการกลาวทักทาย
การแนะนำตัวเอง
- ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
- ผูสอนมอบหมายงานกลุม ใหผเู รียน
ทำการนำเสนอ
สัปดาหที่ 2 - การสนทนา กิจกรรมการเรียนการสอน:
(3 ชั่วโมง)
- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ
เกี่ยวกับ
ออนไซต
ตนเอง และ แบบฝกหัด
ครอบครัว - ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการสนทนาเกีย่ วกับ
ตนเอง และครอบครัว
- ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
- ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
- ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
- ผูสอนมอบหมายงานกลุม ใหผเู รียน
ทำการนำเสนอ

สื่อที่ใช

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
เอกสาร
- การมีสวน
ประกอบการ
รวมในกิจ
เรียน
กรรภายใน
หองเรียน
สไลด
(10%)
ประกอบการ
- แบบฝกหัด
บรรยาย
แบบทดสอบ
วิดีทัศน เว็บ
บทบาท
ไชต และ
สมมุติ (70%)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร - การนำเสนอ
บทบาทสมมุติ ผลงาน
(20%)
แบบทดสอบ
ยอย

- เอกสาร
-

-

- การมีสวน

ประกอบการ
รวมในกิจ
เรียน
กรรภายใน
หองเรียน
สไลด
(10%)
ประกอบการ
- แบบฝกหัด
บรรยาย
แบบทดสอบ
วิดีทัศน เว็บ
บทบาท
ไชต และ
สมมุติ (70%)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร - การนำเสนอ
บทบาทสมมุติ ผลงาน
(20%)
แบบทดสอบ
ยอย

ผูสอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

7
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

สัปดาหที่ 3 การบรรยาย
(3 ชั่วโมง) ลักษณะ
ออนไลน บุคคล

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ -

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการบรรยายลักษณะ
บุคคล
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

สัปดาหที่ 4 การบรรยาย
(3 ชั่วโมง) สิ่งของ และ
ออนไซต สถานที่

- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ -

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการบรรยายสิ่งของ
และสถานที่
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
เอกสาร
- การมีสวน
ประกอบการ
รวมในกิจ
เรียน
กรรภายใน
หองเรียน
สไลด
(10%)
ประกอบการ
- แบบฝกหัด
บรรยาย
แบบทดสอบ
วิดีทัศน เว็บ
บทบาท
ไชต และ
สมมุติ (70%)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร - การนำเสนอ
บทบาทสมมุติ ผลงาน
(20%)
การนำเสนอ
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
- การมีสวน
ประกอบการ
รวมในกิจ
เรียน
กรรภายใน
หองเรียน
สไลด
(10%)
ประกอบการ
- แบบฝกหัด
บรรยาย
แบบทดสอบ
วิดีทัศน เว็บ
บทบาท
ไชต และ
สมมุติ (70%)
โปรแกรม
คอมพิวเตอร - การนำเสนอ
บทบาทสมมุติ ผลงาน
(20%)
การนำเสนอ

ของนักศึกษา
- แบบทดสอบ
ยอย

ผูสอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

8
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สัปดาหที่ 5
(3
ชั่วโมง)
ออนไลน

การขอรอง
และการให
ความ
ชวยเหลือ

- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ -

การถามและ
การบอก
ทิศทาง

-

-

-

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการขอรองและการ
ใหความชวยเหลือ
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

สื่อที่ใช

-

-

สัปดาหที่ 6 การถามและ
(3
การบอก
ออนไซต ทิศทาง

- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ -

แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการถามและการบอก
ทิศทาง
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
เอกสาร
- การมีสวน
ประกอบการ
รวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (70%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(20%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
- การมีสวน
ประกอบการ
รวมใน
เรียน
กิจกรรม
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (70%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(30%)
ของนักศึกษา

ผูสอน

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

- แบบทดสอบ

สัปดาหที่ 7 การแแสดง
(3 ชั่วโมง) ความคิดเห็น
ออนไลน

ยอย
- ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ - เอกสาร
แบบฝกหัด
ประกอบการ
เรียน

- การมีสวน
รวมใน
กิจกรรม

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

9
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

- ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย

-

-

-

-

สัปดาหที่ 8 การเชิญ การ (3 ชั่วโมง) นัดหมาย การ
ออนไซต บอกวันและ เวลา

-

ซักถามในหัวขอก การแแสดงความ
คิดเห็น
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

ผูสอนใหผเู รียนฟงบทสนทนา และทำ
แบบฝกหัด
ผูสอนบรรยายและนำการอภิปราย
ซักถามในหัวขอการถามและการบอก
ทิศทาง
ผูสอนแนะนำคำศัพท สำนวน และ
ไวยากรณที่เกี่ยวของ
ผูสอนใหผเู รียนทำแบบฝกหัด
ผูสอนใหผเู รียนปฏิบัติ ทำบทบาท
สมมุติในสถานการณจำลอง
ผูสอนใหผเู รียนทำการนำเสนอเปน
กลุมตามหัวขอที่ไดรับมอบหมาย

-

-

การวัดและ ผูสอน
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (70%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(20%)
ของนักศึกษา
แบบทดสอบ
ยอย
เอกสาร
- การมีสวน ผศ.ดร.
สรพล
ประกอบการ
รวมใน
จิระ
เรียน
กิจกรรม
สวัสดิ์
ภายใน
สไลด
หองเรียน
ประกอบการ
(10%)
บรรยาย
วิดีทัศน เว็บ - แบบฝกหัด
แบบทดสอบ
ไชต และ
บทบาท
โปรแกรม
สมมุติ (70%)
คอมพิวเตอร
บทบาทสมมุติ - การนำเสนอ
ผลงาน
การนำเสนอ
(20%)
ของนักศึกษา

- แบบทดสอบ
สัปดาหที่ 9 ความรู
(3 ชั่วโมง) เบื้องตน
ออนไลน เกี่ยวกับภาษา
และการ
ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม
- ภาษา

กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผูสอนอธิบายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
ภาษาและการปฏิสัมพันธทางสังคม
กิจกรรม/ใบงาน :
- ศึกษาความรูเบื้องตนเกี่ยวกับภาษา
และการปฏิสมั พันธทางสังคม

ยอย
- power point
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

10
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

ผูสอน

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

- การ
ปฏิสัมพันธ
ทางสังคม

สัปดาหที่
10
(3 ชั่วโมง)
ออนไซต

สัปดาหที่
11
(3 ชั่วโมง)
ออนไซต

สัปดาหที่
12
(3 ชั่วโมง)
ออนไลน

สัปดาหที่
13.
(3 ชั่วโมง)
ออนไลน

- สื่อ Online
WBSC และ
Microsoft
Teams
ระดับภาษา กิจกรรมการเรียนการสอน :
- power point
และระดับ
ผูสอนอธิบายความรูเกีย่ วกับระดับ
ประกอบการ
บุคคล
ภาษาและระดับบุคคล
บรรยาย
- เอกสาร
- ระดับภาษา กิจกรรม/ใบงาน :
- ระดับบุคคล - ศึกษาความรูเกีย่ วกับระดับภาษาและ ประกอบการ
เรียน
ระดับบุคคล
- สื่อ Online
WBSC และ
Microsoft
Teams
การใชคําและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
- power point
สํานวน
ผูสอนอธิบายความรูเกีย่ วกับการใชคํา ประกอบการ
- การใชคํา
และสํานวน
บรรยาย
- การใช
กิจกรรม/ใบงาน :
- เอกสาร
สํานวน
- ศึกษาความรูเกีย่ วกับการใชคําและ ประกอบการ
เรียน
สํานวน
- power point
การใชคําและ กิจกรรมการเรียนการสอน :
สํานวน (ตอ) ผูสอนอธิบายความรูเกีย่ วกับการใชคํา ประกอบการ
บรรยาย
- การใชคํา
และสํานวน
- เอกสาร
- การใช
กิจกรรม/ใบงาน :
สํานวน
- ศึกษาความรูเกีย่ วกับการใชคําและ ประกอบการ
เรียน
สํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน :
- power point
การพูดใน
ชีวิตประจําวัน ผูสอนอธิบายความรูเกีย่ วกับการพูดใน ประกอบการ
บรรยาย
- การทักทาย ชีวิตประจําวัน
- เอกสาร
- การสนทนา กิจกรรม/ใบงาน :
ประกอบการ
- ศึกษาความรูเกีย่ วกับการพูด
เรียน
ชีวิตประจําวัน
- สื่อ Online
WBSC และ

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

11
สัปดาหที่
(ชม.)

หัวขอ/
รายละเอียด

กิจกรรมการเรียนการสอน/ใบงาน

สื่อที่ใช

สัปดาหที่
14 (3
ชั่วโมง)
ออนไซต

การพูดเพื่อกิจ กิจกรรมการเรียนการสอน :
ธุระ
ผูสอนอธิบายความรูเกีย่ วกับการพูด
เพื่อกิจธุระ
กิจกรรม/ใบงาน :
- ศึกษาความรูเกีย่ วกับการพูดเพื่อกิจ
ธุระ

Microsoft
Teams
- power point
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการ
เรียน

สัปดาหที่
15 (3
ชั่วโมง)
ออนไซต

การพูดเพื่องาน
สังคม

กิจกรรมการเรียนการสอน :
ผูสอนอธิบายความรูเกี่ยวกับการพูดเพื่องาน
สังคม
กิจกรรม/ใบงาน :
ศึกษาความรูเ กีย่ วกับการพูดเพื่องานสังคม

- power point
ประกอบการ
บรรยาย
- เอกสาร
ประกอบการเรียน

16
(1.5 ชม.)

สอบปลายภาค

2. การวัดและการประเมินผล
1) การวัดผล :
- การมีสวนรวมในกิจกรรมภายในชั้นเรียน
- แบบทดสอบยอย บทบาทสมมุติ
- การนำเสนอกลุม
- สอบปลายภาค
2) การประเมินผล : ใชระบบ  อิงกลุม

10%
40%
20%
30%

การวัดและ
ประเมินผล
(สัดสวนการ
ประเมิน)

ผูสอน

การสังเกตจาก
การอภิปราย
และการแสดง
ความคิดเห็น

ผศ.ดร.
สรพล
จิระ
สวัสดิ์

การสังเกตจาก ผศ.ดร.
การอภิปรายและ สรพล
การแสดงความ
จิระ
คิดเห็น

สวัสดิ์
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตำราหลัก
สรพล จิ ร ะสวั ส ดิ์ . (2561). เอกสารประกอบการเรี ย นภาษาเพื่อการปฏิส ัมพัน ธทางสังคม. กรุ งเทพฯ:
ศูนยบริการสื่อและสิ่งพิมพกราฟฟคไซท.
2. เอกสารและขอมูลสำคัญ
กาญนาคพันธุ. (2515). สํานวนไทย. (พิมพครั้งที่ 2). พระนคร : บุรินทรการพิมพ.
กาญจนา นาคสกุล และคณะ. (2554). บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 1 : ระบบเสียง อักษรไทย การอานคําและ
การเขียนสะกดคํา. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษา สํานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ.
กําชัย ทองหลอ. (2550). หลักภาษาไทย. (พิมพครั้งที่ 13). กรุงเทพมหานคร : รวมสาสน.
ชาลี ชื่นรัมย. (2545). มนุษยกับสังคม. สุรินทร : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร.
ประคอง นิมมานเหมินท และคณะ. (2555). บรรทัดฐานภาษาไทย เลม 4 : วัฒนธรรมการใชภาษาไทย.
(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร : สถาบันภาษา สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
ประยงค สุวรรณปุบผา. (2537). สังคมรัฐปรัชญา. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.
ศูนยวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป. (2544). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร. กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.
สุพัตรา สุภาพ. (2525). สังคมวิทยา. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ, สํานักงาน. (2555). ราชาศัพท. (พิมพครั้งที่ 4). กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี.
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2006). Person to Person: Student Book Starter. Oxford:
Oxford University Press.
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2005). Person to Person: Student Book One. Oxford:
Oxford University Press.
Richards, J; Bycina, D; Wisniewska, I. (2005). Person to Person: Student Book Two. Oxford:
Oxford University Press.
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3. เอกสารและขอมูลแนะนำ
ราชบัณฑิตยสถาน. (2529). ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทยประเภทตาง ๆ. กรุงเทพมหานคร :
บริษัทประยูรวงศ.
_______. (2546). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. กรุงเทพมหานคร : นานมี บุคส
พับลิเคชั่นส.
_______. (2554). ราชาศัพท ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร :
ราชบัณฑิตยสถาน.
Littlejohn, A. (2005). Company to company. Cambridge: Cambridge University Press.
Seely, J. (2005). Oxford guide to effective writing and speaking. Oxford: Oxford University
Press.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญใหนักศึกษาประเมินประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนของรายวิชา ในดานวัตถุประสงคของการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผลการเรียนการสอน และคุณลักษณะของอาจารยผูสอน ดวยแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ http://www.eassessment.dusit.ac.th
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินการสอนจากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษา แบบประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่นักศึกษาเปนผูใหขอมูล การทวนสอบมคอ. และมคอ.5 ระดับคะแนน
และเกรดของนักศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
หลักสูตรกำหนดใหอาจารยผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผลการประเมิน
ประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทำรายงานรายวิชาตามรายละเอียดที่ สกอ. กำหนดทุกภาคการศึกษา
รวมถึงมีการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจำของหลักสูตรเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของ
นักศึกษาและรวมกันหาแนวทางแกไข โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ไดทำการบูรณาการการสอนโดยเนน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งความรูและทักษะ
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา โดยมีหนาที่หลัก คือ
- ประเมินขอสอบรายวิชาใหครอบคลุมและสอดคลองกับ คำอธิบายรายวิชา จุดมุงหมายของ
รายวิชาและพิจารณาควบคูกับรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
- ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งภาพรวม และรายบุคคลในแตละรายวิชาของ
ภาคเรียนนั้น ๆ
- ทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษารวมกับอาจารยประจำรายวิชา
วิธีการประเมิน
ผลลัพธการเรียนรู

คุณธรรม จริยธรรม
ความรู

การมีสว นรวมใน
กิจกรรมภายใน
ชั้นเรียน

แบบทดสอบ
บทบาทสมมุติ

√

√
√

ทักษะทางปญญา
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสาร
สนสารสนเทศ

√

สอบปลายภาค

การนำเสนอกลุม

√

√

√

√

√

√
√

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา ผลการประเมินโดยคณะกรรมการหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของเกณฑการใหคะแนน การ
รายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานผล
การดำเนินการของรายวิชา เสนอตอประธานหลักสูตร เพื่อนำเขาที่ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารย
ประจำหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชในปการศึกษาถัดไป

