รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
หมวดวชิ าศึกษาทัว่ ไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 1500201 ความเปนสวนดุสิต
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 1500201 Suan Dusit Spirit
2. จํานวนหนวยกิต
4 หนวยกิต 4(2-4-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
4. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
4.1 อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา : 4.2 อาจารยผสู อน : คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชั้นปที่ 1-4
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี
ไมมี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี
ไมมี
8. สถานที่เรียน
ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง
9. วันท่จี ัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
26 พฤศจิกายน 2562
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน
1.1.1 สามารถอธิบายถึงประวัตคิ วามเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบันได
1.1.2 สามารถอธิบายถึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต การมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท
อยางไทย สูความเปนสุภาพบุรษุ และสุภาพสตรี
1.1.3 สามารถอธิบายถึงพัฒนาการในสาขาวิชาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ไดแก การเรือน วิชาชีพ
ครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรียน
1.2.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะหและเทาทันตอการสภาวการณแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1.2.2 มีทักษะในการคนควา การคัดเลือก วินิจฉัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่
21ตลอดทั้งมีความรูเทาทันสื่อตางๆ อาทิ หนังสือ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทตางๆ
1.2.3 มีทักษะในการนําความรูที่ไดไปใชประยุกตใชในการดํารงชีวิตตอไปอนาคต ภายใตหนาที่และ
พันธะแหงความเปนศิษยแหงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ไดรับจากการเรียน
1.3.1 มคี วามรักและความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิต
1.3.2 มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม
1.3.3 สามารถอยูรวมกันไดภายใตความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อเปนรายวิชาทีใหความรู ปลูกฝง สรางผลผลิตแหงความเปนวัฒนธรรมสวนดุสิตผานตัวนักศึกษา
ซงึ่ เปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยตรงและออกไปรับใชสังคมอยางมีคุณภาพ
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1. คําอธิบายรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

พัฒนาการความเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั อัตลักษณแหง
วัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอยางไทยและการนําไปสูความเปนผูดีที่ไดชือวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ดานการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อัน
แสดงออกถึงความเปนไทยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรูดวยตนเอง
ความเขาใจตนเองและผูอื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเปนสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุงมั่น ทุมเท
ในการทํางานดวยความประณีต และรูจริงในสิ่งที่ทํา
Development of Suan Dusit University from the past to the present, SDU’ s
cultural identity, Thai social manners and development with civility into ladies and
gentlemen, development of SDU’s academic distinction in culinary arts, teaching profession,
kindergarten education at La- or Utis Demonstration School, special education, food and
services, nursing services, and elegant art and culture, as identification of being Thai and
aligned with global changes in all dimensions, self- study, understanding of oneself and
others, particular personality according to Suan Dusit Spirit, love, belief, determination and
devotion for work with great care and particular expertise
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย การฝก
สอนเสริม
30 ชั่วโมง

สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา
เฉพาะราย

ปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน
60 ชั่วโมง

การศึกษาดวยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน หรือ Social Media
3.2 ผูเรียนนัดวันเวลาลวงหนาผานชองทางสื่อสาร หรือมาพบอาจารยเปนรายบุคคล หรือกลุมตาม
ความตองการของนักศึกษา อยางนอย 1 ชั่วโมง/ตอสัปดาห
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม
มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย
1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเอื้ออาทร
ใสใจเพื่อนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ
1.1.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
1.1.5 ทัศนคติปฏิเสธคอรัปชัน การแสดงออกในดานความคิดและพฤติกรรม
1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรี มุ
งมั่น ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถันและรูจริง ใน
สิ่งที่ทํา
แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนที่
ประจักษตอสาธารณะ
1.2 วิธีสอน
จัดการเรียนรูโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย
พรอมยกกรณีศึกษาเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และใหนักศึกษาไดใชกระบวนการแกปญหา (Problem
Based Learning) จากกรณีศึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอยาง นอกจากนี้ยังใชวิธี
1.2.1 อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดทั้ง
ความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิตและความเปนไทย
1.2.2 เพิ่มการอบรมจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบโดย
สอดแทรกอยูในเนื้อหารายวิชา
1.2.3 ใชกรณีศึกษาจากสื่อจากเหตุการณและขาวตางๆ เนนใหนักศึกษามีจิตอาสา เคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอื่น ตลอดทั้งกติกาตางๆ ของสังคมโดยรวม
1.2.4 มอบหมายงานกลุมใหเกิดการระดมสมอง (Brainstorming)
1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลา
ที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน
1.3.2 จากการสังเกตการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ และการแสดงออกภายหลัง
จากการเรียนการสอน การบรรยายและสื่อที่ใชประกอบในการเรียน
1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ
2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล
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2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ
2.2 วิธีสอน
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎี
และการวิเคราะหจากหลายสถานการณ
2.2.2 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผเู รียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ทีศึกษาดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปน
ศูน ย ก ล าง ( Student Center) ก า รอ ภิป รา ย ก ลุ ม ( Group Discussion) แ ล ะก า รระ ด ม ส ม อ ง
(Brainstorming) ทังจากการคนควาดวยตนเอง (Self Study) ผานระบบเครื อขายขอมู ลสารสนเทศ
(internet) และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย
2.2.3 ใชกรณีศึกษา (Case Study) ยกตัวอยาง อธิบายและสาธิต โดยบรรยายประกอบสื่อ สิ่งพิมพ
สื่อวีดีทัศน และสื่อสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.4 การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญทีมีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.5 การทําโครงการ (Project Based Learning) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูจากเนื้อหาใน
รายวิชาและเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาในการคนควา การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2.3 วิธีการประเมินผล
2.3.1 การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน (Pre-test and Post-test)
2.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาในบทเรียนรวมกัน
2.3.3 การสอบเก็บคะแนนยอยแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน
2.3.4 การสอบปลายภาค
2.3.5 การทําแบบฝกปฏิบัติ
2.3.6 จากผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ
2.3.7 จากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน
2.3.8 จากคาระดับคะแนนทีไ่ ดรับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.1.4 มีทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม
3.2 วิธีสอน
3.2.1 เปดประเด็น/สรางคําถามในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง
3.2.2 จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม เชน มีกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active
Learning) เพื่อนําไปสูการอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Brainstorming) เชน
ระบุกรณีศึกษาปญหาในชีวติ ประจําวัน เพื่อฝกใหนักศึกษาหาแนวทางแกไข
3.2.3 การทําโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนทีจะตองสืบคน
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควา ดวยวิธีการตาง ๆ ทําใหผูเรียนตองใช กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปญหา
(Problem Based Learning) รวมทั้ง การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และ การระดมสมอง (Brainstorming)
5
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เพื่อใหผูเรียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความคิดริเริ่มในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นและ สามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเองได
3.2.4 แนะนําแหลงขอมูลประเภทตางๆ และวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือในการคนควาประกอบการทํา
โครงการ ฯ และสําหรับ การศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดแก เอกสาร หนวยงาน องคกร สื่อสิงพิมพ
สื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (Internet) และบุคคลตัวอยาง หรือผูมีประสบการณ
3.2.5 นํานกั ศึกษาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียนทีเกียวของกับสัมพันธกับเนื้อหาใน
รายวิชา
3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากการแสดงความคิ ด เห็ น การแกป  ญ หา ผลงาน และ การ
นําเสนอผลงานในชัน้ เรียน
3.3.2 จากผลสัมฤทธิ์ของการทําโครงการฯ
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ดี
มีมนุษยสัมพันธท่ดี ี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา การเรียงลําดับ
ความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี
4.2 วิธีสอน
4.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเพื่อสรางความรวมมือ
4.2.2 ยกตัวอยางกรณีศึกษา
4.2.3 การมอบหมายงานกลุมการจัดทําโครงการ (Project Based Learning) ใหผูเรียนไดใช
การทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใชในการแสวงหาความรู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา
หรือการทดสอบตามความสนใจของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงานไดเองตอไปในอนาคต
4.2.4 เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ไมเขาชั้นเรียน นําเสนอผลงานฉบับใหมที่แตกตางจากนักศึกษาที่
เขาชั้นเรียนตามปกติ
4.3 วิธีการประเมินผล
4.3.1 จากการพฤติกรรมและการแสดงออก เชน ซักถามระหวางผูสอนและผูเรียน
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
4.3.3 พิจารณาจากผลงานโครงการฯ ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย
และการนําเสนอ
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1.2 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีสอน
5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักการวิเคราะหสถานการณตางๆ จากกรณีศึกษาและ
ตัวอยางจากขอมูลและสือ่ สารสนเทศตางๆ
5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูล และวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ
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5.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง (Case Study) โครงการฯ หรือ รายงานตาม
หัวขอที่กําหนดใหและนํามานําเสนอ โดยสืบคนจากสื่อที่หลากหลาย
5.3 วิธีการประเมินผล
5.3.1 การอภิปรายและการมีสวนรวมในระหวางชั้นเรียน
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเรื่องการวิเคราะหและการใชเหตุผล
5.3.3 การจัดทํา โครงการฯ ตลอดทั้งการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีประเภทตางๆ
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1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
1
Module 1 สวนดุสิตจากอดีต 6
สูปจจุบนั
• ปฐมนิเทศและแนะนํา
แนวทางจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา
• ประวัติความเปนมาของ
สวนดุสิต
ตั้งแต พ.ศ. 2477 – ปจจุบัน
- การจัดตั้งโรงเรียนการ
เรือน
- ก าร จัด ตั้ง โ รง เ รีย น
อนุบาลละอออุทิศ
- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
วิทยาลัยครู
- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
สถาบันราชภัฏ
- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
- สวนดุสิตกับความเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
1. ผูสอนชีแจงแนวการสอน ขอตกลงและ
คณาจารย
กฎเกณฑตาง ๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล
2. นักศึกษารับชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย
3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปความรูจาก
การรับชมวีดีทัศน
4. กิจกรรม (1 กิจกรรมทั้งหมด 8-9 เกมโดยแบง
กลุมนักศึกษาเปนกลุมละ 7-8 คน หรือปรับตาม
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในกลุม
นักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให
ใหนักศึกษาศึกษา คนควาประวัติความเปนมาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแตละชวงสมัยพรอมกับ
รวมกันอภิปรายในแตละกลุมถึงความโดดเดนใน
แตละชวงสมัย รวมถึงสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจและ
ควรธํารงไว โดยแบงเปน 5 สมัย ไดแก
1) สมัยของการกอกําเนิดโรงเรียนการเรือน
และโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ
2) สมัยเปนวิทยาลัยครู
3) สมัยเปนสถาบันราชภัฏ
4) สมัยเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
5) สมัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน “สวนดุสิตจาก
อดีตถึงปจจุบนั ” วีดีทัศน “กวาจะมาเปน
ส วน ดุ สิต แ น ะนํ า สถ านที ” เ พ ล งปร ะจํา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ WBSC
Power point, Computer, Overhead ,
Projector, เกมบิงโก, SDU Timeline,เกมติด
เกาะลาง, เกมบิงโก(ภาษาอังกฤษ,เกมเติมคํา
ในชองวาง(ประกาศ+EDO, เกม Reading,TOEIC
Trial
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชั่วโมง
Module 2 เรียนรูรอบรั้ว สวน 6
2
ดุสิต
• อาคารสถานท่แี ละแนวคิดใน
การออกแบบ
- ศึกษาอาคารสถานที่
สําคัญและแนวคิดการ
กอสรางและ การ
ออกแบบ
- พื้นที่นอก
มหาวิทยาลัย
- แนวคิดการจัด
การศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง

3

Module 2 เรียนรูรอบรั้ว
สวนดุสิต
• น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยและการพัฒนา
นักศึกษา
- นโยบายมหาวิทยาลัย
ปรัชญา วัตถุประสงค
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
- การพัฒนานักศึกษา
แนวคิดการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู

6

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
1. ผู  ส อนชี  แ จงแนวการสอน ข อ ตกลงและ คณาจารย
กฎเกณฑตาง ๆ ในชันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล
2. ผู  ส อนบรรยายความรู  เ กี่ ย วกั บ ที  ม าและ
ประวัติศาสตรของสถาปตยกรรม อาคารสถานที่
สําคัญๆ ในมหาวิทยาลัย แนวคิดการกอสราง
และการออกแบบ พื้น ที น อกมหาวิ ท ยาลั ย
รวมถึงแนวคิดการจัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้
เรื่อง วัง เจานาย ผูดี ความรูสูวัฒนธรรมสวน
ดุสิต โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบความรู
กอนเรียน และหลังเรียน
3. กิจกรรม (2) จัดกิจกรรมออกภาคสนามให
นัก ศึก ษาแ บ ง ก ลุ  ม ๆล ะ 5- 6 ค น โด ย การ
แบงกลุมในแตละกลุมนักศึกษาจะคละหลักสูตร
เ พื่ อ ไ ป สํ า ร ว จ อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ตั้ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย และพื้นทีตั้งนอกมหาวิทยาลัย
แลวทําแผนที่ (Map) มหาวิทยาลัยลงในใบงาน
สรุป
4. จดบันทึกสรุปความรู ลงในสมุดจดบันทึก
และตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point,
Computer, Overhead, Projector
1. ผู  ส อนชี  แ จงแนวการสอน ข อ ตกลงและ คณาจารย
กฎเกณฑตาง ๆ ในชันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล
2. นักศึกษาชมวีดีทัศนเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษา
3. ผูสอนและนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจาก
วีดีทัศนรวมกัน
4. ผู  ส อนบรรยายเนื้ อ หาเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ
นโยบายการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย และแนว
ทางการพัฒนานักศึกษา เนนนโยบาย วิสัยทัศน
ปรัชญา พันธกิจ การเรียนรูนักศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และ SDU Time line, SDU Spirit,
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

4

Module 3 อัตลักษณ
สวนดุสิต
• สวนดุสิตกับอาหาร
- ความเปนมาเกียวกับ
อาหารของสวนดุสิต
- การจัดอาหารและ
รูปแบบการ
รับประทานอาหาร
แบบตางๆ
- ขนมอบ/home
bakery

ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
อุดมศึกษา

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี
SDU QA โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบ
ความรูกอนเรียน และหลังเรียน
5. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8- 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให
นักศึกษาระดมสมองและอภิปราย จุดออน จุด
แข็งของตนเอง ดานการใชเทคโนโลยี การเรียนรู
ในทักษะทีจํา เปนในศตวรรษที่ 21 และการ
นําไปใชไดในการดําเนินชีวิตในอนาคต จัดทํา
เปน Mind map
6. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก และ
ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนาชั้น
เรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน
ร ะ บ บ WBSC, Power point, Computer,
Overhead, Projector
1. ผู  ส อนชี  แ จงแนวการสอน ข อ ตกลงและ
กฎเกณฑตาง ๆ ในชันเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล
2. บรรยายความรู เรื่องสวนดุสติ กับอาหาร
- ความเปนมา ประกอบดวย บุคคลที่มีคุณคา
100 ป คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และ
ตําหนักเยาวภาความเปนมาของสวนดุสติ 5 ยุค
- การพัฒนาทางดานอาหารของมหาวิทยาลัย
สวนดุสติ เริ่มจาก ยุคอาหารการเรือน วิทยาลัย
ครู เ ป น หลั ก สู ต รที พั ฒ นาอาชี พ ครู ค หกรรม
ศาสตร สถาบันราชภัฏที่เริ่มมีหลักสูตรทางดาน
วิทยาศาสตรทีบูรณาการวิทยาศาสตรเขากับ
อาหาร และอาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0
และนวัตกรรมอาหาร ที่เนนเรื่องรูปแบบอาหาร
ที่ทันยุคสมัย แตไมขาดเรื่องวัฒนธรรม
3. ใหนักศึกษาชมวีดที ัศนเกี่ยวกับขนมอบของ
สวนดุสิต โดยโฮมเบเกอรี่ เดิ ม เป น โครงการ
อาหารกลางวัน ศึกษาเรื่องความเปนมา บทบาท
หนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัย
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให

ผูสอน
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มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

สัปดาห
ที่

5

หัวขอ/รายละเอียด

Module 3 อัตลักษณ
สวนดุสิต
• สวนดุสิตกับอาหาร (ตอ
- โภชนาการและการ
เลือกรับประทาน
อาหาร
- มารยาทในการ
รับประทานอาหาร

จํานวน
ชั่วโมง

6

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
นั ก ศึ ก ษาระดมความคิ ด เห็ น อภิ ป รายสรุ ป
ความรูที่ไดจากการชมวีดีทัศนในประเด็นความ
เชี ย วชาญ การทํา งานดานโภชนาการที เนน
หลั ก การบริ โ ภค โฮมเบเกอรี่ ซึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ
ทางด านอาหารของมหาวิ ท ยาลั ย จัดทําเปน
Mind map
5. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึกและ
ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนาชั้น
เรียน
6. กิจกรรม (3) ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับอาหารของสวนดุสิตเพือ่ นําไปเขียนเปน
เรียงความ จํานวน 3 หนา โดยมีการอางอิงตาม
หลักวิชาการทีถูกตอง จากสือสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็คทรอนิค
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน “ขนม
อบของสวนดุสิต” Power point, Computer,
Overhead, Projector
1. บรรยายความรู เรื่องสวนดุสติ กับอาหาร(ตอ คณาจารย
- ความภูมิใจในการทีมหาวิทยาลัยรับความ
ไววางใจในการจัดงานสําคัญระดับประเทศ เชน
กีฬาซีเกมส 2007 เปนการแขงขันกีฬา ซีเกมส
ครั้งที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่ 6
ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และงานอาหารสวน
ดุสิต 4.0 “กิจกรรมครัวไทยสูครัวโลก”
- โภชนาการและการเลือกรับประทานอาหาร
ผูสอนเนนาการเป
ย
นผูเชียวชาญดานอาหาร
การโภชนาการอาหาร การบริ โ ภคตามหลั ก
มารยาทสากล และวัฒนธรรมไทย
2. ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ช ม วี ดี ทั ศ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี
การรับประทานอาหารประเภทตางๆ และผูสอน
บรรยาย มารยาทในการรับประทานอาหาร โดย
จําลองการจัดโตะอาหารแบบสากลใหนักศึกษา
ทุกคนไดทดลองนั่งรับประทานอาหาร
3. ใหนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจากการชม
วีดีทัศน
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก
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มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

สัปดาห
ที่

6

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

Module 3 อัตลักษณ
6
สวนดุสิต
• การดู แ ลสุ ข ภาวะเด็ ก และ
ผูสูงอายุ
- ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
ก า ร ดู แ ล โ ด ย เ น น
โรงเรี ยนอนุ บาลสาธิ ต
ละอออุทิศ
- สุขภาวะของเด็ก

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
5. กิจกรรม (4) ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูล
เกี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ตางๆ แลวแสดงบทบาทสมมติวธิ ี
การรับประทานอาหารในแบบตางๆ
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน “วิธี
การรับประทานอาหารประเภทตางๆ”
Power point, Computer, Overhead ,
Projector
1. บรรยายความรู เรื่อง การดูแลสุขภาวะเด็ก คณาจารย
โดยที่การศึกษาปฐมวัยเปนอีกหนึ่งอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย พืน้ ฐานของการศึกษาปฐมวัย
เริ่มจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประวัติความ
เปนมาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พัฒนาการ
และสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
2. นักศึกษาเขาศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ ธรรมชาติของเด็ก กระบวนการดูแลเด็ก
ของบุคลากร การจัดสภาพแวดลอมทีเอื้อตอ
พัฒนาการและการจัดการทางดานโภชนาการ
ของเด็กและเขาใจเด็กเล็กมากขึ้น
3. ใหนักศึกษาสรุปความรู เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัยและจดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจด
บันทึก
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให
รวมกัน คิดรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันจัดทํา Mind map การดูแลสุขภาวะเด็ก
5. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, iPad,
Application : Key note, Pagesr, Overhead
และ Projector
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มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
Module 3 อัตลักษณ สวน
7
6
ดุสิต
• การดู แ ลสุ ข ภาวะเด็ ก และ
ผูสูงอายุ (ตอ
- ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับผูสูงอายุและ
การดูแลโดยเนนคณะ
พยาบาลศาสตร
- สุขภาวะผูสูงอายุ

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
1. แบงกลุมใหนักศึกษากลุมละ 8 - 10 คน เพื่อ คณาจารย
รวมกิจกรรม 2 หัวขอตามใบงาน
2. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมไดทําความ เข
าใจกับสาระสําคัญของหนวยการเรยี นวาดวย
การดูแลสุขภาวะผูสูงอายุ (จัดสรรเวลาในชัน้
เรียน
3. มอบหมายใหนักศึกษาระดมสมองและ
อภิปรายกรณีศึกษาในประเด็นทีอ่ าจารยตั้ง
คําถามไวลวงหนา และใหนักศึกษาสืบคน
เพิ่มเติมหรือใชเอกสารประกอบการสอนใน
ระบบ WBSC เปนแหลงอางอิงในการอภิปราย
4. นักศึกษาแตละกลุมนําเสนอผลการอภิปราย
กรณีศึกษาในรูปแบบของ Mind map
5. อาจารยบรรยายสรุปสาระสําคัญ หัวขอ การ
ดูแลสุขภาวะผูสูงอายแุ ละเชื่อมโยง ความสัมพันธ
ของหนวยนี้กับ ประวัติความ เปนมาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและความเปน สวนดุสิต
6. ประเมินผลการอภิปรายกรณีศึกษาดวย
rubric score
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
Power point, Computer, Overhead ,
Projector

Module 4 วัฒนธรรม
สวนดุสิต
• บุคลิกภาพท่เี หมาะสมในการ
ดํารงชีวติ ในสังคม
- การใชภาษากาย
บุคลิกภาพทีเหมาะสม
ในสวนดุสิต
- บุคลิกลักษณะที่ดีใน
สังคมไทย

1. ใหนักศึกษาคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นวา คณาจารย
การมีบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร กอนการนําเขา
สู การเรี ยนการสอน นักศึกษาจะตองสืบคน
ขอมูลเอง เรียนรูกอนการปฏิบัตเิ พื่อใหนักศึกษา
ไดรูถึงบุคลิกภาพภายใน ที่สงผลตอบุคลิกภาพ
ภายนอก แลวคัดเลือกเพื่อนในหองวาใครที่มี
บุคลิกภาพตามแบบความเปนสวนดุสิต
2. บรรยายความรู เรื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในสังคม
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุมนักศึกษา
คละหลักสูตรทํากิจกรรมปรับบุคลิกภาพการใช
ภาษากายและบุ ค ลิ ก ลั ก ษณะที  ดี เน น ปรั บ
ความคิดที่จะสงผลตอพฤติกรรม (Mindset) ให

8

6
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มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
ชั่วโมง

9

Module 4 วัฒนธรรม
สวนดุสิต
• บุคลิกภาพท่เี หมาะสมในการ
ดํารงชีวติ ในสังคม (ตอ
- การใชภาษาเพื่อ
การสื่อสารที่เหมาะสม
- การพัฒนาความคิด
และจิตใจ
- การประยุกตใช
บุคลิกภาพและการ
สื่อสารในสังคม
ภายนอกสวนดุสิต

6

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
เห็นวาสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนเปนสิ่งดี จึงทําใหตอง
ปรับเปลี่ยน เนนใหเห็นถึงการมีภาพพจนที่ดีตอ
ตัวเองและการคิดบวก
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
Power point, Computer, Overhead ,
Projector
1. บรรยายความรู เรื่อง บุคลิกภาพทีเหมาะสม คณาจารย
ในการดํารงชีวติ ในสังคม (ตอ การใชภาษาเพื่อ
การสือสารที่เหมาะสม ปรับความคิดที่จะสงผล
ต อพฤติ กรรม (Mindset) บุ คลิ กภาพภายใน
ทีสงผลตอบุคลิกภาพภายนอก การประยุกตใช
บุคลิกภาพและการสือสารในสังคมทังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจาก
การเรียนการสอนในเรื่องบุคลิกภาพแลว เนน
ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความภาคภูมิใจใน
สวนดุสติ
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก
3. แบ ง กลุ  ม ๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุ  ม
นักศึกษาคละหลักสูตร รวมกันระดมสมองจัดทํา
Mind map สรุปบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร
4. กิ จ กรรม (5) งานกลุมให นักศึกษาแสดง
บทบาทสมมติ เกี่ยวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค
โดยหลังจากแสดงบทบาทสมมติแลวใหรวมกัน
สรุปสิ่งทีไ่ ดจากกิจกรรม
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
Power point, Computer, Overhead ,
Projector
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สัปดาห
จํานวน
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
ชัว่ โมง
10 Module 4 วัฒนธรรมสวน
6
ดุสิต
• ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ที่ 21
- การเคารพกฎ ระเบียบทาง
สังคมและองคกรในการอยูรวม
กัน

มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
1. เรียนรูแนวคิดเกี่ยวกับ ทักษะในศตวรรษที่ คณาจารย
21 โดยการใช Technology based Learning
ภายใตการเคารพ กฎ ระเบียบทางสังคมและ
องคกรในการอยูรวมกัน ผานระบบ WBSC
2. แนะนําตัว โดยใชกิจกรรม “รูจักตน รูจัก
เพื่อน”สงภาพผาน ระบบ WBSC และ
Yammer
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุม
นักศึกษาคละหลักสูตร เนนการประยุกตใช
เทคโนโลยีโทรศัพทที่ใชมีทั้ง ระบบ IOS ระบบ
แอนดรอยด (Android)
4. ใหใหนักศึกษาทํากิจกรรม Online Learning
Resources ศึกษาแหลงเรียนรูและทรัพยากร
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
สมารทโฟน, อุปกรณ VR
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Module 4 วัฒนธรรม สวน
ดุสิต
• ทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษที่ 21 (ตอ
- มาตรฐานการทํางาน
และการดํารงตน

6

5. กิจกรรม “เรามาสราง Smart Space ดวย VR คณาจารย
กันเถอะ” แบงกลุมนักศึกษา 8-10 คน ให
นักศึกษาโหลด application ที่สามารถถายภาพ
และทํา VR ได เชน Cardboard Camera และ
ถายภาพพื้นที่ที่ตองการใหความรูเพื่อจัดทําเปน
พื้นที่การเรียนรู
พรอมทั้ง
เขียนอธิบายถึง
ความสําคัญของพื้นที่การเรียนรูสงงานใน Yammer
6. ระดมความคิด ในการออกแบบ Start Up ใน
รูปแบบ Application หรือ นวัตกรรม เชน AR VR
เพื่อ พัฒนามหาวิทยาลัยหรือ งาน ในอนาคต โดยใช
มาตรฐานการทํางานและการดํารงตนบนวัฒนธรรม
ความเปนสวนดุสติ
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
สมารทโฟน, อุปกรณ VR
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
ที่
ชัว่ โมง
12 Module 5 คนสวนดุสิต
6
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง
• ส ว น ดุ สิ ต กั บ ค ว าม
ห ล าก ห ล าย ทา งสั ง คมพหุ
วัฒนธรรม
- การรับรูและเลือกสรรสิง่ ดี
งามทางสังคมพหุวฒ
ั นธรรม

กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ใช (ถามี
1. บรรยายความรู เรื่อง สวนดุ สิ ต กั บ ความ คณาจารย
หลากหลายทางสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
2. กิจกรรม (7) แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดย
ในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตร ใหนักศึกษาระดม
สมองแลวเลือกกรณีศึกษาตัวอยางจากสังคม
โลกเนนวิเคราะหสงั คมพหุวัฒนธรรมที่ปรากฏ
และใหตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานาํ เสนอ
หนาชั้นเรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point,
Computer, Overhead, Projector

13

Module 5 คนสวนดุสติ
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง
• สวนดุสิตกับความ
หลากหลายทางสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ตอ
การประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม
การดํารงตนในสังคม
พหุวัฒนธรรม

6

1. จัดกิจกรรมการนําชมแหลงเรียนรูความหลาก คณาจารย
หลายทางวัฒนธรรม (นิทรรศนรตั นโกสินทร
*แหลงเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงทุกเทอมเพื่อใหมี
ความหลากหลาย
2. กิจกรรม (8) “SDU & GOBOLIZATION” ครั้งที่
2 ทัศนศึกษา ณ นิทรรศนรัตนโกสินทร เพื่อสราง
ความเขาใจสังคมที่มีความหลากหลายและเรียนรู
การใชชีวิตตามกฏกติการการอยูรวมกันกับบุคคล
อื่นๆ ไดอยางสันติ
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, Power point,
Computer, Overhead, Projector และ
นิทรรศนรัตนโกสินทร
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่
ผูสอน
ที่
ชัว่ โมง
ใช (ถามี
14 Module 5 คนสวนดุสิต
6 1.บรรยายและแลกเปลี่ยนความรู เรื่อง สวนดุสิต คณาจารย
เรียนรูสูการเปล่ยี นแปลง
การดํารงตนในสังคมปจจุบนั และอนาคต การใช
• สวนดุสิตกับอนาคต
เทคโนโลยี การประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
2. คนหาขอมูลเพิ่มเติมผานอุปกรณสวนตัว
- การดํารงตนในสังคม
ปจจุบนั และอนาคต
3. นักศึกษาแบงกลุมตามความสนใจ ระดมความ
- การประยุกตใช
กิจกรรมที่ (9 ความชอบและไมชอบ โดยให
เทคโนโลยี
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัย
- การประยุกตใช
สวนดุสติ
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ (10 สะทอนความคิดเห็นเกี่ยวกับสวน
ดุสิตในอนาคต
พอเพียง
กิจกรรมที่ (11 จะทําอยางไรใหเปาหมายที่คิด
จากกิจกรรมที่ 2 เปนความจริง โดยนักศึกษาจะ
นําเสนอแนวทาง วิธีการที่จะทําใหเปนไปไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอ
หนาชัน้ เรียน
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, ระบบ WBSC
Powerpoint, Computer, Overhead ,
15

Module 6 นวัตกรรมนักศึกษา
สวนดุสิต
• ปจฉิมนิเทศ ทบทวนบทเรียน

6 1.กิจกรรมที่ (12) นักศึกษานําเสนอกิจกรรม ผล คณาจารย
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร Saun
Dusit Innovation by Young Blood เสนอ
อาจารยผูสอนและนําเสนอผลงานผานระบบออน
ไลน
2. ทบทวนเนื้อหาและองคความรูของรายวิชา
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, E-learning
วิ ช า ค ว า ม เ ปน ส ว น ดุสติ , power point,
Computer, Overhead, Projector แ ล ะ
แบบทดสอบความรูหลังจากเรียน

* ในส ัป ดาห ที่ 5 อาจารย ผู  ส อนอธิ บ ายการเตรีย มความพร อมในการจัดกิจ กรรมที่ (12) โครงการ Saun Dusit
Innovation by Young Blood จํานวน 1 โครงการ เพื่อคนหาแรงบันดาลใจ เชน โครงการตรา มหาวิทยาลัย กลอง
บรรจุเบเกอรี่ สัญลักษณประจําหลักสูตร เพลงสถาบัน เปนตน โดยใหนักศึกษา แบงกลุมๆ ละ 8-10 คน
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2. แผนการประเมนิ ผลการเรียนรู
กิจกรรม/
โครงการ
1-8

ผลการเรียนรู
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6

สัปดาหที่ สัดสวนของการ
ประเมิน ประเมินผล
1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 1-15
10%
การเขาชั้นเรียน
วิธีการประเมิน

1-8

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3,
5.1.2
(โครงการฯ, งาน
เรียงความ,งานผลิตสื่อ
และปฏิทนิ เหตุการณ
ทางประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก
ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณาการ
การสืบคนขอมูล และการประยุกตไปใช
3.การนํ า เสนองานผลงานและสั ม ฤทธิ ผ ล
ของงาน

1-15

60%

9

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6,
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3,
5.1.2
(โครงการ Saun Dusit
Innovation by
Young Blood)

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก
ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม
2. การสรุปประเด็นองคความรู ทักษะตาม
จุดประสงคจากเนื้อหาในหนวยการเรียนของ
รายวิชาความเปนสวนดุสิต

16

30%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความเปนสวนดุสิต
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
- หนังสือสวนดุสิตจากอดีตถึงปจจุบัน
- สื่อวีดีทัศน สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวน
- สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวนผานระบบ WBSC
- เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต www.dusit.ac.th
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา

1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร. (2537). 50 ป วิทยาลัยครูสวนดุสิต. กรุงเทพฯ :
วิทยาลัยครูสวนดุสิต.
2. มรกต ไมยเออร และคณะ. (2561). สีสันพหุวัฒนธรรมบนรอยทาง อาเซียน-สหภาพยุโรปเอเชีย. นครปฐม : โครงการศูนยพหุวัฒนธรรมอาเซียน สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย
มหาวิทยาลัยมหิดล.
3. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. (2547). 70 ป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
4. ยศ สันติสมบัติ. (2544). มนุษยกับวัฒนธรรม (พิมพครั้งที่ 3 . กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
5. สาระ มีผลกิจ. (2551). ราชสานักฝายในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : อัมรินทรบุคเซ็นเตอร.
6. อานันท กาญจนพันธุ และคณะ. (2561). หลากมุมมองพหุวัฒนธรรม. ปตตานี : ปาตานีฟอรั่ม.
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทังวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชันเรียน
สื่อการสอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอร ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การประเมินจากผลการเรียนของผูเรียน
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาความเปนสวนดุสิต
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line
3. การปรับปรุงการสอน
3.1 สัมภาษณนักศึกษาหาขอปรับปรุงการเรียนการสอน
3.2 มีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
19

มคอ. 3 รายวิชาความเป็ นสวนดุสิต

3.3 มีการนําผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนการ
สอนในครั้งตอไป
3.4 มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ
On-line ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
โดยใชกระบวนการประชุมคณาจารยผูสอนทุกทานเพื่อชวยกันวิเคราะหขอสอบ และคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงใหไปในทิศทางเดียวกันในปการศึกษาตอไป

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
5.1 จัดการประชุมคณาจารยผูสอนในรายวิชารวมกัน
5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนําประสิทธิผลของ
รายวิชา ทังวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรูที่ไดรับ
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา
5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
*********************************************
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