
รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 

     ชื่อรายวิชาภาษาไทย     1500119     ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู       

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   1500119     Thai for Being Scholars     

          

2. จํานวนหนวยกิต 

  6 หนวยกิต   6 (6-0-12  

 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

      4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา: - 

 4.2 อาจารยผูสอน: คณาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน 

     - 

 

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

     ไมมี 

 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

     ไมมี 

 

8. สถานท่ีเรียน 

     ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนยการศึกษานอกท่ีตั้ง และศูนยการเรียน 

 

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

     วันท่ีปรับปรุงครั้งลาสุด 24 พฤษภาคม 2562 
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หมวดท่ี 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา เพ่ือใหผูเรียน 
 1.1 พุทธพิสัย 
 - มีความรอบรูและทักษะการใชภาษาไทย (ทักษะการฟง การพูด การออกเสียง การอาน และ 
การเขียน ท่ีแสดงใหเห็นถึงความถูกตอง  ความงดงาม และความมีสุนทรียะของภาษา 
 1.2 ทักษะพิสัย 
 1.2.1 ใชทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารดวยการจับประเด็นสําคัญ การตั้งคําถาม การวิเคราะห 
การตีความ และการประเมินคา  
  1.2.2 แสดงบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการสื่อสารแตละสังคม 
  1.2.3 ใชภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสําคัญของการเรียนรู การติดตอสื่อสาร และการประกอบ
อาชีพ 
  1.2.4 ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแสวงหาความรูและการทํางานรวมกัน 
แบบออนไลน 
 1.3 เจตพิสัย 
  - มีความภาคภูมิใจในการใชภาษาไทยใหถูกตอง งดงาม และมีความสุนทรียะ ตลอดจนมีมารยาท
ตามแบบอยางคานิยมไทยและความเปนสวนดุสิต 
 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรูใหกับบุคคลในยุคปจจุบัน จําเปนตองสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีมีความเปลี่ยนแปลง  และเม่ือ
ภาษาไทยเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการสื่อสารและการทํางาน จึงจําเปนจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนผูรอบรู โดย
สามารถใชภาษาไทยแบบบูรณาการท่ีสะทอนใหเห็นถึงความงดงามและสุนทรียะของภาษา ตลอดจนแสดง
บุคลิกภาพอยางสงางามระหวางการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดท่ี 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
 

1. คําอธิบายรายวิชา 
ใชภาษาเพ่ือความถูกตอง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาท้ังทักษะการฟง การพูด การออก

เสียง การอาน และการเขียน ใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยจับประเด็นสําคัญจากเรื่องท่ีอานและฟง ตั้ง
คําถาม วิเคราะห ตีความ และประเมินคา แสดงถึงบุคลิกภาพและความเปนผูรอบรูในการใชภาษาในฐานะ
เครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดตอสื่อสารในแตละสังคม  

Use of language with accuracy, elegance, and aesthetics, in terms of listening, speaking, 
pronunciation, reading and writing, use of Thai for communication, by getting main ideas from 
what is read and listened to, making inquiries, analyses, interpretations and evaluations, to 
indicate one’s personality and scholarship for the use of Thai as a tool for professional work 
and communication in each society     



 มคอ. 3 รายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู 

3 
 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

90 ชั่วโมง ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะบุคคล 

ไมมี 180 ชั่วโมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  อาจารยผูสอนประจําตอนเรียนกําหนดวัน เวลา ในการใหคําปรึกษา รายกลุมและรายบุคคลตาม

ความตองการของนักศึกษาอยางนอย 12 ชั่วโมง/สัปดาห 
 

หมวดท่ี 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยท่ีดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม

พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย  

มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงาม มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจัก 

การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  1.1.4 มีความภูมิใจในความเปนไทย  

  1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมีศักด์ิศรี 

มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรู มีความประณีตพิถีพิถัน

และรูจริงในสิ่งท่ีทํา มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตได

อยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนท่ีประจักษตอสาธารณะ 

 1.2 วิธีสอน 

  1.2.1 จัดกิจกรรมสงเสริมความเปนไทยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

  1.2.2 มอบหมายใหนักศึกษาจัดสัมมนาท่ีสะทอนคานิยมไทยและความเปนสวนดุสิตเปนรายตอน

เรียน 

  1.2.3 ผูสอนแสดงออกถึงการเปนตนแบบของการประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐาน 

 1.3 วิธีการประเมินผล 

  1.3.1 ประเมินการเขาเรียนและการสงงานของนักศึกษาตามกําหนดเวลา 
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  1.3.2 ประเมินระหวางการเขารวมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในระหวาง

การทํางานรวมกัน 

  1.3.3 ประเมินความรับผิดชอบและความรักในความเปนไทยและความเปนสวนดุสิต 

  1.3.4 วัดเจตคติของผูเรียนดานคานิยมไทยท่ีดีหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแตละ 

ภาคเรียน  
 

2. ดานความรู 

 2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

  2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 

  2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องท่ีเก่ียวกับตนเองและผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

  2.1.4 มีความรูในศาสตรพ้ืนฐานท่ีเกี่ยวของกับกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และ

วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร   

 2.2 วิธีสอน 

  2.2.1 ใชวิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญดวยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย

สอดคลองกับสาระการเรียนรูในแตละหัวขอ  

  2.2.2 เรียนรูจากสถานการณจําลอง การจัดสัมมนา รวมท้ังการแลกเปลี่ยนประสบการณจากผูสอน

ท่ีมีความเชี่ยวชาญ 

  2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดศึกษาคนควา เรียนรูวิธีการแสวงหาความรูและ

การสรุปองคความรูดวยตนเอง 

 2.3 วิธีการประเมินผล 

  2.3.1 การถาม-ตอบความรูท่ีเรียนในระหวางการจัดการเรียนรู 

  2.3.2 การตอบคําถามทายบทเรียน 

  2.3.3 การทดสอบปลายภาค       

  2.3.4 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เชน รายงาน กิจกรรม บทความ การจัดสัมมนา 

 

3. ดานทักษะทางปญญา 

 3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

  3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

  3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะหและการแกไขปญหา 

  3.1.5 มีทักษะท่ีจําเปนในศตวรรษท่ี 21 
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 3.2 วิธีสอน 
  3.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการประยุกตใชทักษะทางปญญา เชน การวางแผนงาน  

การตัดสินใจแกปญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห สังเคราะหและสรุป
แนวความคิดในการทํารายงาน บทความ การจัดสัมมนา    

  3.2.2 สงเสริมการจัดการเรียนรูท่ีเนนการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ไดแก การคิดเชิงตรรกะ  
การอภิปรายกลุม  

  3.2.3 จัดกิจกรรมท้ังในและนอกชั้นเรียน โดยมอบหมายใหสืบคนสารสนเทศดวยตนเองจากแหลง
วิทยาการเรียนรูตาง ๆ ท่ีหลากหลาย  

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหวางการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมทักษะทางปญญา       
  3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบตาง ๆ ไดแก รายงาน บทความ การจัดสัมมนา 

 3.3.3 การถาม-ตอบในระหวางการจัดการเรียนรู 
 3.3.4 การสอบปลายภาค 

 
4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี มีทักษะในการแกปญหาสังคม ไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา 
การเรียงลําดับความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี 

  4.1.4 มีความเขาใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนอยางสรางสรรค
ตระหนักและเขาใจในวัฒนธรรมของสังคมท่ีตนเองอาศัยอยู รวมท้ังเขาใจความแตกตางทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 จัดการเรียนการสอนท่ีมุงเนนการจัดกิจกรรมกลุมในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย  

การสอนโดยการตั้งโจทยปญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ  
  4.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการทํางานเปนทีมและใหใชกระบวนการกลุมทํางานดวย

ความเสียสละ  
  4.2.3 สงเสริมการทํากิจกรรมท่ีเปนสัมมนา และการเขารวมกิจกรรมท่ีเนนความชวยเหลือเก้ือกูล

กันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 4.3 วิธีการประเมินผล 
 4.3.1 การประเมินผลการเขารวมกิจกรรมกลุมและการทํางานเปนทีม 

  4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหวางการเขารวมกิจกรรมกลุม 

 

5. ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ท่ีตองพัฒนา 

  5.1.1 มีความรูในการใชสื่อและขอมูลสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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  5.1.2 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพ 

  5.1.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและสื่อเทคโนโลยีตาง ๆ ในการทํางานและการสื่อสาร 

 

 5.2 วิธีการสอน 

  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีการสรางสถานการณ การจําลองเหตุการณ และหรือบทบาทสมมติ

เพ่ือใหผูเรียนไดใชทักษะการอาน การเขียน การพูด และการฟงภาษาไทยในการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.2.2 มุงเนนการใชเทคโนโลยีในรูปแบบท่ีหลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู เชน การสราง

ชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนผานสื่อออนไลน การใชสื่อสังคมประเภท 

ตาง ๆ   

 5.3 วิธีการประเมินผล 

  5.3.1 ใชวิธีการถาม-ตอบความรูท่ีเก่ียวของในระหวางการจัดการเรียนรู 

  5.3.2 ประเมินจากการจัดสัมมนาหรือชิ้นงานรวบยอดท่ีมอบหมายใหใชความรูและทักษะ 

ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีประกอบในการสรางงาน 



 มคอ. 3 รายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู 

7 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 1. แผนการสอน 
สัปดาห

ท่ี 
หัวขอ/รายละเอียด 

จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

1 1. ปฐมนิเทศรายวิชา  
2. การส่ือสารอยาง 
ผูรอบรู (1  

6 
 

        1. แนะนําและปฐมนิเทศอธิบายการเรียน
การสอน วิธีการประเมินผลการเรียน ในรายวิชา
รายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเปนผูรอบรู 
        2. เชื่อมโยงเขาสูการบรรยายเชิงอภิปราย
เนื้อหา  
        3. เปดคลิปวีดิทัศนรายการเพลง คลิป
ขาว คลิปวีดิทัศน สารคดีท่ัวไป ท่ีมีประเด็นให
อภิปรายไดอยางหลากหลายและกวางขวาง 
และควรอยูในความสนใจของคนในสังคม ใน
หัวขอความหมายของการสื่อสาร, ความสําคัญ
ของการสื่อสาร, องคประกอบของการสื่อสาร, 
ประโยชนของการสื่อสาร, การสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ Effective ใหนักศึกษารับชม  
หมายเหตุขอ 3. (การเลือกเปดคลิปวีดิทัศน
รายการเพลง คลิปขาว คลิปวีดิทัศน สารคดี
ท่ั ว ไ ป  ท่ี มี ป ร ะ เ ด็ น ใ ห อภิ ป ร า ย ไ ด อ ย า ง
หลากหลายและกวางขวาง และควรอยูในความ
สนใจของคนในสังคม ข้ึนอยูกับบริบทชองผูสอน
ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องนั้น ๆ และบริบทของ
ผูเรียนเชนเดียวกัน  
        4. ขออาสาสมัครผูแทนนักศึกษา 2-3 คน 
พูดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอคลิปวีดิทัศน (หาก
นักศึกษาแสดงความคิดเห็น ไปในทิศทาง
เดียวกัน ใหขออาสาสมัครผูแทนท่ีมีความคิดเห็น
แตกตางออกไป  
        5. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา  
        6. แบงนักศึกษาออกเปนกลุม กลุมละ 4-
6 คน 
        7. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมจัด
สัมมนาอภิปรายเก่ียวกับประเด็น ความหมาย
ของการสื่อสาร, ความสําคัญของการสื่อสาร, 
องคประกอบของการสื่อสาร, ประโยชนของการ

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

สื่ อสาร , การสื่ อสารอย า ง มีประสิทธิ ภ าพ 
Effective 
        8. เปดคลิปวีดิทัศนรายการโทรทัศน ท่ี
นักศึกษานําเสนอแตละกลุม ใหนักศึกษารับชม
และบันทึกเนื้อหาสําคัญเพ่ือนําไปใชในการ
สัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู   

2 
 

การส่ือสารอยางผูรอบรู 
(2  
 

6         1. ผูสอนบรรยายถึงความหมายของการ
สื่อสารเพ่ือสรางมนุษยสัมพันธ การสื่อสาร
ท า งบว ก  (positive communication) กา ร
สื่ อสารดวยภาพ (Visual Communication) 
อิน โฟกราฟฟก  ( Infographic) และแผนผั ง
ความคิด (Mind Mapping) 
        2. ผูสอนกําหนดใหผูเรียนแสดงบทบาท
สมมติการสื่อสารทางบวก การสื่อสารแบบ You 
Message และ I Message 
        3. ผูสอนแบงผูเรียนออกเปนกลุม ๆ และ
ใหสมาชิกในกลุมสรางแผนผังความคิด (Mind 
Mapping) ในหัวขอท่ีเชื่อมโยงกับอัตลักษณหรือ
ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาในกลุม 
        4. ผูเรียนแตละกลุมออกมานําเสนอ
ผลงาน 

คณาจารย 

3 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายใน และภายนอก 

6  1. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบบุคลิกภาพ
ดวยการใหดูภาพและเลือกภาพท่ีตนเองชอบ 
จากนั้นผูสอนสุมถามนักศึกษา 3 – 4 คนถึง
สาเหตุท่ีเลือกภาพนั้น แลวจึงเฉลยความหมาย
ของภาพแตละภาพท่ีบงบอกถึงลักษณะนิสัย 
และบุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายในท่ี
ซอนเรนของแตละคน 
 2. ผูสอนตั้งคําถามถึงความสําคัญของการ
พัฒนาบุคลิกภาพ ใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
แสดงความคิดเห็น ผูสอนสรุปความคิดเห็นของ
นักศึกษาแลวเชื่อมโยงเขาสูการบรรยายเนื้อหา
ประกอบสื่ อ  PowerPoint เ รื่ อ งการ พัฒนา
บุคลิกภาพ 
 3. ใหนักศึกษาทําใบงานกิจกรรมแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยใหนักศึกษาสํารวจ

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

ตัวเองวามีบุคลิกภาพภายนอกท่ีดีและตอง
ปรับปรุงอะไรบาง และบุคลิกภาพภายในท่ีดีและ
ตองปรับปรุงอะไรบาง อยางนอยหัวขอละ 5 ขอ 
พรอมเขียนแนวทางในการพัฒนาแกไขเฉพาะ
บุคลิกภาพท่ีตองปรับปรุง ใหนักศึกษาเก็บใบงาน
นี้ไวสงในสัปดาหสุดทายของการเรียนการสอน
เพ่ือท่ีจะมีการประเมินผลของการปรับปรุง 
จากนั้นผูสอนเชื่อมโยงเขาสูการบรรยายเชิง
อภิปรายเนื้อหาประกอบสื่อ PowerPoint เรื่อง
แนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนา
บุคลิกภาพภายใน และการพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอก 
 4.  ใหนัก ศึกษาฝกปฏิบั ติ เ พ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอกในดานตาง ๆ โดยเริ่มตน
จาก 
  4.1 การวางทวงทาอิริยาบถท่ีสงางาม 
อันไดแก 1 การยืน  2 การนั่ง  3 การวางมือ   
4 การเดิน   5 การไหว   6 การกอดอก 7 
การลวงกระเปากางเกง   8 การถือแฟมเอกสาร       
9 การถือกระเปา –การสะพายกระเปา 10 การ
รับของสงของ  11 การกมลงหยิบของท่ีมี
น้ําหนักเบา 12 การกมลงหยิบของท่ีมีน้ําหนัก
เบา และทําการทดสอบปฏิบัติเปนกลุม กลุมละ 
5 - 8 คน 
   4.2 ฝกปฏิบัติการแตงหนา ทําผม โดย
เริ่มตนจาก 1 การแตงหน าในชีวิตประจําวัน   
2 การแตงหนาเพ่ือแกไขขอบกพรอง  3 การ
แตงหนาไปงาน  4 การทําผมใหเหมาะสมกับ
ใบหนา  
5 การทําผมไปงาน  
 5. ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการแตงกายผาน 
App จากโทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอร โดย
ให  Download applications กา รแต ง ก า ย
สํ า ห รั บ ผู ห ญิ ง  ไ ด แ ก  Woman Costume, 
International Stylist และการแตงกายสําหรับ
ผู ช า ย  ไ ด แ ก  Boyfriend Dress Up Games 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

จากนั้นใหนักศึกษาเขาไปแตงกายใหดูดีเสริม
บุคลิก และการแตงกายใหเหมาะสมกับโอกาส 
พรอมท้ังบันทึกภาพการแตงกายท่ีสมบูรณและ
สงมาในกลุมไลน (Line) ของตอนเรียน เพ่ือให
ทุกคนแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานของกันและกัน 
จากนั้นใหโหวตเลือกภาพท่ีแตงกายสวยถูกตอง
ตามโจทยท่ีไดรับมากท่ีสุด 
 6. ผูสอนดูผลโหวตท่ีนักศึกษาส งมา
ในไลนกลุม และเลือกผลงานท่ีไดรับผลโหวตมาก
ท่ีสุดออกมา 3 คน มานําเสนอหนาชั้นเรียน 
ผูสอนใหคําแนะนํา พรอมขอเสนอแนะนักศึกษา
แตละคนเพ่ือการปรับปรุงตอไป 
 7. ใหนักศึกษาแบงกลุม กลุมละ 8 – 10 
คน มาจับฉลากหัวขอการแตงกายไปงานใน
โอกาสตาง ๆ ไดแก  ไปงานแตงงาน  ไปดู
คอนเสิรตคาราบาว  ไปทะเล  ไปเดินเลนท่ี
สยามสแคว  ไปงานแฟนซี เปนตน และใหแตละ
กลุมประชุมแบงงานเพ่ือเตรียมตัวมานําเสนอใน
รูปแบบการเดินแฟชั่นโชวในสัปดาหหนา โดย
แตงตัว แตงหนา ทําผมใหเขากับงานท่ีจับฉลาก
ไป 
 8. รวมกันสรุปผลการทํากิจกรรม และ
ตอบคําถามทบทวนทายบท 

4 การพัฒนาบุคลิกภาพใน
การนําเสนองาน  
และการเขาสังคม 

6  1. เปดคลิปวีดีโอรายการ “เทคนิคในการ
นําเสนองานใหนาสนใจ” โดยมีคุณธีรพงษ 
เศรษฐิวัฒน เปนผูดําเนินรายการ ความยาว 4 
นาที และคลิปวีดีโอรายการ “วิธีการเริ่มการ
นําเสนอท่ีไมควรทํา” โดยมีคุณจีนา จีนาฟู เปนผู
ดําเนินรายการ ความยาว 4 นาที (หรือคลิป
รายการท่ี มี พิธีกรเปนผู มีบุคลิกภาพดี  เปน
ตัวอยางท่ีเหมาะสม  
 2. ใหนักศึกษารวมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับบุคลิกภาพการแสดงออก
ทางสีหนา ทาทาง และการพูดของผูดําเนิน
รายการท้ังสองทาน และเนื้อหาสาระท่ีผูดําเนิน
รายการไดนําเสนอ 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

 3. ผูสอนสรุปความคิดเห็นของนักศึกษา
แลวเชื่อมโยงเขาสูการบรรยายประกอบการ
สาธิตประกอบสื่อ PowerPoint เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก (การแสดงออกทางสีหนา 
ทาทาง และการพูด  
 4.  ใหนัก ศึกษาฝกปฏิบั ติ เ พ่ือพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอกในแสดงออกทางสีหนา 
ทาทาง และการพูด โดยใหนักศึกษาออกมาพูด
ประกอบการใชอวัจนภาษาหนาชั้นเรียน ให
หัวขอ “ประสบการณท่ีจดจําไมมีวันลืม” คนละ 
3 นาที (แตถานักศึกษามีจํานวนเยอะ ใหผูสอน
ใชการสุม โดยพิจารณาประเมินจากบุคลิกภาพ
ทุกดาน 
 5. ผูสอนบรรยายเชิงอภิปรายประกอบสื่อ 
PowerPoint เรื่องบุคลิกภาพในการนําเสนอ
งานและบุคลิกภาพในการเขาสังคม  
 6. ใหนักศึกษานําเสนองาน “แฟชั่นโชว
การแตงกายไปงานในโอกาสตาง ๆ” ท่ีไดสั่งงาน
ไปในสัปดาหท่ีแลว โดยแตละกลุมจะมีพิธีกร 
และนางแบบ นายแบบท่ีมาเดินแฟชั่นโชว
นําเสนอชุดการแตงกายไปงานท่ีแตละกลุมจับ
ฉลากไป นําเสนอกลุมละ 10 นาที 
 7. ใหนักศึกษารวมกันวิจารณการนําเสนอ
งานของแตละกลุม จากนั้นผูสอนใหคําแนะนํา 
พรอมขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงตอไป 
 8. สรุปผลการทํากิจกรรม และตอบ
คําถามทบทวนทายบท 

5 ธรรมชาติของภาษา 
 

6 ผูสอนอธิบายความหมาย และความสําคัญของ

ภาษา 

คณาจารย 

6 หลักภาษา 
 

6         1.ผูสอนบรรยายถึงการใชภาษาในดานคํา 

ประโยค และระดับภาษา 

        2. ผู ส อน เป ด วิ ดี ทั ศน  เ รื่ อ ง  Water 

Crystal and Positive Feeling ใหผูเรียนดู และ

อภิปรายรวมกัน 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

        3. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนใหศึกษาการใช

คําในหัวขอการอานคําจากแบบฝกกิจกรรม เพ่ือ

หาขอบกพรองจากการอาน 

        4. ผูสอนชี้ใหเห็นในประเด็นการอานคําท่ี

ไมถูกตองและแกไขขอบกพรองดังกลาว 

        5. ผูสอนเปดวิดีทัศน เรื่อง The Power 

of Words ใหผูเรียนดู และอภิปรายรวมกัน  

        6. ผูสอนแบงกลุมผูเรียนใหศึกษาการใช

คําในหัวขอการเขียนคําจากแบบฝกกิจกรรม 

เพ่ือหาขอบกพรองจากการเขียน 

        7. ผูสอนเปดวิดีทัศนเก่ียวกับระดับของ

ภาษาใหผูเรียนดู และอภิปรายรวมกัน 

        8. สรุปผลการทํากิจกรรม และตอบ
คําถามทบทวนทายบท 

7 การฟงเพ่ือความเปน 
ผูรอบรู  
 

6         1. ทบทวนความรูเดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาหท่ีแลว  
        2. เชื่อมโยงเขาสูการบรรยายเชิงอภิปราย
เนื้อหา “การฟงเพ่ือความเปนผูรอบรู” 
        3. เปดคลิปวีดิทัศนรายการเพลง คลิป
ขาว สารคดี คลิปวีดิทัศนท่ัวไป ท่ีมีประเด็นให
อภิปรายไดอยางหลากหลายและกวางขวาง และ
ควรอยู ในความสนใจของคนในสั งคม ให
นักศึกษารับชม  
        4. ขออาสาสมัครผูแทนนักศึกษา 2-3 คน 
พูดแสดงความคิดเห็นท่ีมีตอคลิปวีดิทัศน (หาก
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ใหขออาสาสมัครผูแทนท่ีมีความคิดเห็นแตกตาง
ออกไป  
        5. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา  
        6. แบงนักศึกษาออกเปนกลุม กลุมละ 4-
6 คน 
        7. มอบหมายใหนักศึกษาแตละกลุมจัด
สัมมนาอภิปรายเ ก่ียว กับประเด็น โดยให
นักศึกษาเลือกรายการหัวขอท่ีสนใจในประเด็น 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

“การฟงเพ่ือความเปนผูรอบรู” (หรือหัวขอท่ี
สอดคลองกับสื่อท่ีนํามาใช  
        8. จําลองหองเรียนเปนหองสัมมนาทาง
วิชาการ โดยใหนักศึกษาแตละกลุมกําหนด
บทบาทของตนเองเปนพิธีกรนําการสัมมนา และ
ผูสัมมนา (นักศึกษาตางกลุมและผูสอนเปนผูเขา
ฟงการสัมมนา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดของของ
นักศึกษาแตละกลุม โดยการสุมเรียกกลุมท่ีมี
ความพรอมท่ีสุดออกมาสัมมนา กําหนดเวลาของ
การสัมมนา กลุมละ 25-30 นาที 

8 การพูดเพ่ือความเปน 
ผูรอบรู (1  

6         1. ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
        2. ผูสอนแบงกลุมผูเรียน กลุมละ 3-5 คน 
ใหผูเรียนแตละกลุมชวยกันวิเคราะหปญหาจาก
การสนทนาในปจจุบันในรูปแบบของแผนท่ี
ความคิด จากนั้นแตละกลุมออกมานําเสนอหนา
ชั้นเรียน โดยเพ่ือนกลุมอ่ืนๆชวยกันวิเคราะห
ปญหา วาปญหาท่ีเพ่ือนพบนั้น เปนปญหาท่ีกลุม
ตนเองพบเหมือนกันหรือไม อยางไร 
        3. ผู เรียนแตละกลุมชวยกันคิดวิธีการ
แกปญหาจากการสนทนาท่ีพบ  
        4. ผูเรียนจับคูกัน เพ่ือออกมาจับสลาก
การพูดสนทนาในประเด็นตางๆ  จากนั้นผูเรียน
แตละคูออกมาสนทนาเรื่องดังกลาวหนาชั้นเรียน 
โดยผูเรียนคนอ่ืนจะชวยกันวิเคราะหการสนทนา
ของท้ังคู 
        5. ผูเรียนจับกลุม กลุมละ 3-5 คน เพ่ือ
ออกแบบรายการการสัมภาษณ ท้ังนี้สมาชิกใน
กลุมทุกคนจะตองเปนท้ังผูใหสัมภาษณ และผู
สัมภาษณ โดยรูปแบบรายการจะตองมีความ
นาสนใจ ท้ังนี้แตละกลุมจะมีเวลาเพียงกลุมละ 
ไมเกิน 10 นาที 
        6. ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 

คณาจารย 

9 การพูดเพ่ือความเปน 
ผูรอบรู (2  

6         1. ผูเรียนแตละคนจับสลาก เพ่ือจัดลําดับ
ในการพูดนําเสนองาน โดยแตละคนจะมีเวลาพูด
นําเสนองานเพียงคนละ 5 นาที เทานั้น ขณะท่ี
ผูเรียนคนหนึ่งกําลังพูดนําเสนองานหนาชั้นเรียน 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

ผูเรียนคนอ่ืน ๆ จะสังเกตและประเมินการพูด
ของเพ่ือนดวย 
        2. ผู เรียนพูดนําเสนองานตามลําดับท่ี
ไดรับ โดยเม่ือผูเรียนแตละคนนําเสนองานเสร็จ 
ผูสอนจะสุมผูเรียนท่ีนั่งฟงแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับการพูดนําเสนองานของเพ่ือน และ 
ผูสอนก็จะใหคําแนะนําเปนรายบุคคลเชนกัน 
        3. เม่ือผูเรียนทุกคนพูดนําเสนองานจน
ครบ ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนสรุปจุดเดน และ 
จุดท่ีควรปรับปรุงของตนเอง ในรูปแบบแผนท่ี
ความคิด เพ่ือเปนการทบทวนและประเมิน
ตนเอง 
        4. ผูสอนและผูเรียนอภิปรายสรุปรวมกัน
เก่ียวกับ เทคนิคและบุคลิกภาพท่ีดี ในการพูด
นําเสนองาน 
        5. ผูเรียนจับกลุม กลุมละ 3-5 คน เพ่ือ
คนหา “แนวทางการพูดสัมมนา” โดยใหผูเรียน
ในแตละกลุม นําเสนอในรูปแบบแผนท่ีความคิด
หนาชั้นเรียน 
        6. ผูเรียนแตละกลุม ชวยกันออกแบบการ
พูดสัมมนาของกลุมตนเอง จากนั้นออกมา
นําเสนอหนาชั้นเรียน โดยใหเพ่ือนแตละกลุม
ชวยกันโหวตวากลุมใด มีรูปแบบการสัมมนาท่ี
นาสนใจท่ีสุด เพ่ือท่ีจะเลือกเปนหัวขอในการจัด
สัมมนาของตอนเรียน 

10 การอานเพ่ือพัฒนา 
ความเปนผูรอบรู 

6         1. ผูสอนใหนักศึกษารวมกันอภิปราย
ความสําคัญของการอานในการพัฒนาตนเอง 
        2. แบงกลุมใหผูเรียนหาแอพพิเคชั่นท่ีมี
ประโยชนเก่ียวกับสาขาวิชาเอกของผูเรียน  
และนําเสนอหนาชั้นเรียน 
        3. ผูสอนอธิบายกลวิธีการอาน 
        4.  ใหผู เรียนแบงกลุมฝกการอานจับ
ใจความจากใบงาน 
        5. ใหผูเรียนเลนเกมบทบาทสมมติเรื่อง 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย และรวมกันวิเคราะห

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

ความหมาย โดยใชกลวิธีการอานตีความ และ
การวิเคราะหความ 
        6. ใหผู เรียนเลือกบทเพลงท่ี มี คุณคา 
นํามาวิเคราะหในดานแนวคิด ศิลปะในการใช
ภาษา  และจัดแสดงกิจกรรมนําเสนอโดยใชการ
แสดงประกอบบทเพลง 
        7. ใหผูเรียนนําขาวจากหนังสือพิมพมาฝก
การอานเพ่ือการสรุปความ และขายความ 
        8. มอบหมายใหนักศึกษาฝกการอาน
วิเคราะหบทความเปนการบาน และนํามาสงใน
สัปดาหตอไป 

11 การเขียนเพ่ือพัฒนา
ความเปนผูรอบรู (1  

6         1. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันอานคําประพันธ

เก่ียวกับการใชภาษา  

        2. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันแปลความหมาย 

แสดงทัศนะ อภิปรายเนื้อหาของคําประพันธนั้น 

โดยเชื่อมโยงเขากับวิชาชีพตามสาขาวิชาของ

ผูเรียน  

        3. ผูสอนใหผูเรียนสืบคนขอมูลเรื่อง 

“ปญหาในการเขียน” จากโปรแกรมเสิรชเอนจิ้น 

จากนั้นจึงรวมกันแสดงทัศนะเก่ียวกับปญหาการ

เขียนในปจจุบัน  

        4. ผูสอนบรรยายเนื้อหาบทเรียนใหแก

ผูเรียน โดยยกตัวอยางงานเขียนประเภทตาง ๆ    

ในชีวิตประจําวันประกอบการบรรยาย  

        5. ผูสอนมอบหมายใหผูเรียนทํา

แบบฝกหัดการเขียน เรื่อง “เม่ือฉันตองเขียนคํา

รอง” เปนรายบุคคล   

 6. ผูสอนใหผูเรียนรวมกันเลือกประเด็น

การเขียนไดอยางเสรีมา 1 ประเด็น 

 7. ผูเรียนเขียนคํารองตามประเด็นท่ีไดตก

ลงกันไวลงในกระดาษเอสี่ 

 8. ผูเรียนสงกระดาษท่ีเขียนคํารองให

ผูสอนตรวจ 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

        9. ผูสอนนําผลงานการเขียนของผูเรียน

แตละคนมาอภิปรายรวมกัน และให

ขอเสนอแนะ 

        10. ผูสอนและผูเรียนรวมกันสรุปเนื้อหา

เก่ียวกับการเขียนในชีวิตประจําวัน 

12 การเขียนเพ่ือพัฒนา
ความเปนผูรอบรู (2  

6         1. ผูสอนนําขอความเชิงสุนทรียภาพอยาง
สรางสรรคจากสื่อตาง ๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่อ
ภาพยนตร ฯลฯ แลวสนทนาสิ่งท่ีฟง / ดู รวมกัน 
        2. ผูสอนเปรียบเทียบขอความจากสื่อท่ี
ฟง / ดู ใหผูเรียนเห็นความแตกตาง 
        3. ผูสอนและผูเรียนสนทนาอภิปรายจาก
สิ่งท่ีฟง / ดู รวมกัน 
        4. ผูสอนอธิบายเนื้อหาบทเรียน การเขียน
เชิงสุนทรียภาพอยางสรางสรรค เพ่ือความเปนผู
รอบรู โดยการใชพาวเวอรพอยท 
         5. แบงกลุมผูเรียน ศึกษาบทเรียน เรื่อง 
การเขียนเชิงสุนทรียภาพอยางสรางสรรค (บทท่ี
8 จากเอกสารประกอบกา รเรียน 
        6. ผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนจับฉลาก 
เพ่ือศึกษาเรื่องสั้น / บทรอยกรอง จากใบความรู
แลววิเคราะหเชิง 
    สุนทรียภาพ เรื่องท่ีศึกษา 
        7. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานท่ีศึกษา 
        8. ผู เรียนและผูสอน สนทนาอภิปราย
เรื่องจากท่ีตัวแทนแตละกลุมนําเสนอรวมกัน 
        9. ผูสอนสรุปเนื้อหาบทเรียน การเขียน
เชิงสุนทรียภาพอยางสรางสรรคอีกครั้ง โดยใช
พาวเวอรพอยท 

คณาจารย 

13 การเขียนเพ่ือพัฒนา
ความเปนผูรอบรู (3  

6         1. ผูสอนเปดวิดีโอตัวอยาง ภาพยนตร
หรือบทเพลง ท่ีใชภาษาเชิงสรางสรรคใหผูเรียน 
ฟง / ดู แลวสนทนาถึงสื่อท่ีฟง / ดูรวมกัน 

         2. ผูสอนเปรียบเทียบการใชขอความ
ธรรมดากับภาษาเชิงสรางสรรคจากสื่อท่ี ฟง /ดู  
ใหผูเรียนเห็นความแตกตาง 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

         3.  ผู สอนและผู เ รี ยนวิ เคราะหและ
วิจารณสิ่งท่ีฟง / ดูรวมกัน 
        4. ผูสอนอธิบายเนื้อหาบทเรียนการเขียน
วิจารณอยางสรางสรรค เพ่ือความเปนผูรอบรู
โดยใชพาวเวอรพอยท  
        5. แบงกลุมใหผูเรียนศึกษาบทเรียน เรื่อง
การวิจารณอยางสรางสรรค  (บทท่ี8  จาก
เอกสารประกอบการเรียน 
       6. ผูเรียนแตละกลุมสงตัวแทนจับฉลาก 
เพ่ือศึกษาในประเด็นการวิจารณผลงานดาน
ศิลปกรรม, การวิจารณ 
        ผลงานดานภาพยนตรหรือละคร และการ
วิจารณผลงานดานวรรณกรรม 
      7. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลงานท่ีศึกษา 
      8. ผูเรียนและผูสอนสนทนา อภิปราย จาก
ท่ีตัวแทนแตละกลุมนําเสนอรวมกัน 
      9. ผูสอนสรุปเนื้อหาบทเรียน การเขียน
วิจารณเชิงสรางสรรคอีกครั้งโดยใชพาวเวอร
พอยท 

14 การจัดสัมมนาวิชาการ 
 

6        1. ผูเรียนท้ังชั้นเรียนจัดกิจกรรมการพูด
สัมมนา โดยดําเนินการลงทะเบียน ตอนรับ 
จัดทําสูจิบัตร ประชาสัมพันธผู เขารวมงาน 
บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว จัดเตรียมอาหาร
วาง ดําเนินการสัมมนา ประเมินผลการจัดงาน 
เปนตน 
        2. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปภาพรวม
ของการจัดงานสัมมนา 

คณาจารย 

15 สรุปผลการจัดสัมมนา
วิชาการ  

6         1. ผูเรียนท่ีรับผิดชอบฝายวิเคราะหผล
การประเมิน นําเสนอผลการประเมินของแตละ

ฝาย  
        2. ผู เรียนแตละฝาย ชวยกันวิเคราะห
จุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนาของฝายตนเอง 

        3. ผูเรียนชวยกันปรับปรุงแกไข แผนการ
จัดกิจกรรมการพูดสัมมนา สําหรับการจัด
สั ม มน า ในอนาคต  ( แ ผนกา รปรั บป รุ ง  : 

Improvement Plan) 

คณาจารย 
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สัปดาห
ท่ี 

หัวขอ/รายละเอียด 
จํานวน 
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือท่ีใช ผูสอน 

        4. ผูเรียนชวยกันจัดทํารายงานหลังการ
สัมมนา 
        5. ผูสอนและผูเรียนชวยกันสรุปผลการจัด

กิจกรรมการพูดสัมมนา 

 

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู  

 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ีประเมิน 
สัดสวนของการ 

ประเมินผล 

1 1.1.1 การตรวจสอบ
รายชื่อ 

สัปดาหท่ี 1-15 5% 

2 1.1 .1 , 1.1.2, 1.1.4, 2.1.4, 
3.1.1, 5.1.2 

การประเมินงาน
รายบุคคล 

สัปดาหท่ี 4, 5, 11, 
12, 13, 14 

20% 
 

3 1.1 .1 , 1.1.6, 2.1.4, 3.1.1, 
3.1.3, 4.1.3, 5.1.1, 5.1.2, 
5.1.4 

การประเมินงาน
รายกลุม 

สัปดาหท่ี 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 9, 10 

25% 

4 1.1 .1 , 1.1.2, 1.1.4, 2.1.4, 
3.1.1, 3.1.3, 3.1.5, 4.1.3, 
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 

การจัดสัมมนา 
 

สัปดาหท่ี 15 20% 
 

5 2.1.4, 3.1.1, 3.1.3, 5.1.2 การสอบปลาย
ภาค 

สัปดาหท่ี 16 30% 

 
หมายเหตุ:  ใชเกณฑการประเมินผลแบบอิงเกณฑ 
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หมวดท่ี 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน 
และผลการเรียนรูท่ีไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ดวยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาท่ีมีตอการจัดการเรียนการสอนและคณาจารยในหลักสูตรภาษาไทย 
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 
   ในการเก็บขอมูลเพ่ือการประเมินการสอน ไดแก จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูของนักศึกษาและ 
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 อาจารยผูประสานงานรายวิชา และอาจารยผูสอนรวมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลวจัดทํา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 อาจารยผูประสานงานรายวิชา และอาจารยผูสอนจัดการประชุมรวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาในรายวิชาโดยการสุมประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน ท้ังคะแนนดิบและระดับ
คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาท้ังหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร  
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารยผูประสานงานรายวิชา และอาจารยผูสอนสรางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารยผูสอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเขาท่ีประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะโดยผานคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อาจารยผูสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาท่ีสอน ผลการประชุมการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธการสอนท่ีใช เพ่ือสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใชในปการศึกษาถัดไป 

 
 


