
รายละเอียดของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  - 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย     1500119     ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้       
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ   1500119     Thai for Being Scholars     

          

2. จ านวนหน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต   6 (6-0-12) 
 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
      4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ และคณะ 
 4.2 อาจารย์ผู้สอน : คณาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน 
     ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง และศูนย์การเรียน 
 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
     วันที่ปรับปรุงครั้งล่าสุด 20 ธันวาคม 2563 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพ่ือให้ผู้เรียน 
 1.1 พุทธพิสัย 
 - มีความรอบรู้และทักษะการใช้ภาษาไทย (ทักษะการฟัง การพูด การออกเสียง การอ่าน และ 
การเขียน) ที่แสดงให้เห็นถึงความถูกต้อง ความงดงาม และความมีสุนทรียะของภาษา 
 1.2 ทักษะพิสัย 
 1.2.1 ใช้ทักษะภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารด้วยการจับประเด็นส าคัญ การตั้งค าถาม การวิเคราะห์ 
การตีความ และการประเมินค่า  
  1.2.2 แสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมในการสื่อสารแต่ละสังคม 
  1.2.3 ใช้ภาษาไทยในฐานะเครื่องมือส าคัญของการเรียนรู้ การติดต่อสื่อสาร และการประกอบ
อาชีพ 
  1.2.4 ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือแสวงหาความรู้และการท างานร่วมกัน  
แบบออนไลน์ 
 1.3 เจตพิสัย 
  - มีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง งดงาม และมีความสุนทรียะ ตลอดจนมีมารยาท
ตามแบบอย่างค่านิยมไทยและความเป็นสวนดุสิต 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้กับบุคคลในยุคปัจจุบัน จ าเป็นต้องสอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนการด าเนินชีวิตในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง  และเมื่อ
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสื่อสารและการท างาน จึงจ าเป็นจะต้องพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้รอบรู้ โดย
สามารถใช้ภาษาไทยแบบบูรณาการที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามและสุนทรียะของภาษา ตลอดจนแสดง
บุคลิกภาพอย่างสง่างามระหว่างการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ใช้ภาษาเพ่ือความถูกต้อง ความงดงาม ความมีสุนทรียะของภาษาทั้งทักษะการฟัง การพูด การออก

เสียง การอ่าน และการเขียน ใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร โดยจับประเด็นส าคัญจากเรื่องที่อ่านและฟัง ตั้ง
ค าถาม วิเคราะห์ ตีความ และประเมินค่า แสดงถึงบุคลิกภาพและความเป็นผู้รอบรู้ในการใช้ภาษาในฐานะ
เครื่องมือของการประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารในแต่ละสังคม  

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 
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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     

 
2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย การฝึก สอนเสริม 
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ 

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

90 ชั่วโมง ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะบุคคล 

ไม่มี 180 ชั่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตาม

ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

  1.1.1 มีคุณลักษณะตามค่านิยมไทยที่ดี ได้แก่ การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์  มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย  
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม มีความกตัญญู มีสัมมาคารวะ รู้จักเคารพผู้ใหญ่ และรู้จัก 
การรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

  1.1.2 รู้จักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.1.4 มีความภูมิใจในความเป็นไทย  
  1.1.6 มีความเป็นสวนดุสิต ได้แก่ การมีความรักและศรัทธาในองค์กร ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรี 

มุ่งมั่น ทุ่มเท ร่วมแรงใจเป็นหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝ่รู้ มีความประณีตพิถีพิถัน
และรู้จริงในสิ่งที่ท า มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม แสดงความเป็นผู้น าและความเป็นสวนดุสิตได้
อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ 

 1.2 วิธีสอน 
  1.2.1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทยให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.2.2 มอบหมายให้นักศึกษาจัดสัมมนาที่สะท้อนค่านิยมไทยและความเป็นสวนดุสิตเป็นรายตอน

เรียน 
  1.2.3 ผู้สอนแสดงออกถึงการเป็นต้นแบบของการประพฤติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน 
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 1.3 วิธีการประเมินผล 
  1.3.1 ประเมินการเข้าเรียนและการส่งงานของนักศึกษาตามก าหนดเวลา 
  1.3.2 ประเมินระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม และการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การท างานร่วมกัน 
  1.3.3 ประเมินความรับผิดชอบและความรักในความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิต 
  1.3.4 วัดเจตคติของผู้เรียนด้านค่านิยมไทยที่ดีหลังเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ 

ภาคเรียน  
 

2. ด้านความรู้ 
 2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  2.1.1 มีความรู้อย่างกว้างขวางเพ่ือเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  2.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่เก่ียวกับตนเองและผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  2.1.4 มีความรู้ในศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ

วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
 2.2 วิธีสอน 
  2.2.1 ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่ละหัวข้อ  
  2.2.2 เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลอง การจัดสัมมนา รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้สอน

ที่มีความเชี่ยวชาญ 
  2.2.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า เรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้และ

การสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
 2.3 วิธีการประเมินผล 
  2.3.1 การถาม-ตอบความรู้ที่เรียนในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  2.3.2 การตอบค าถามท้ายบทเรียน 
  2.3.3 การทดสอบปลายภาค       
  2.3.4 การประเมินจากชิ้นงานรวบยอด เช่น รายงาน กิจกรรม บทความ การจัดสัมมนา 

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 

 3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  3.1.3 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหา 
  3.1.5 มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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 3.2 วิธีสอน 
  3.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ทักษะทางปัญญา เช่น การวางแผนงาน  

การตัดสินใจแก้ปัญหา การบูรณาการเชื่อมโยงความคิด การวิเคราะห์ สังเคราะห์และสรุป
แนวความคิดในการท ารายงาน บทความ การจัดสัมมนา    

  3.2.2 ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ได้แก่ การคิดเชิงตรรกะ  
การอภิปรายกลุ่ม  

  3.2.3 จัดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียน โดยมอบหมายให้สืบค้นสารสนเทศด้วยตนเองจากแหล่ง
วิทยาการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่หลากหลาย  

 3.3 วิธีการประเมินผล 
  3.3.1 การประเมินผลตามสภาพจริงในระหว่างการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางปัญญา       
  3.3.2 การประเมินผลชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รายงาน บทความ การจัดสัมมนา 

 3.3.3 การถาม-ตอบในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
 3.3.4 การสอบปลายภาค 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความร่วมมือในการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการแก้ปัญหาสังคม ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การเข้าใจปัญหา 
การเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสันติวิธี 

  4.1.4 มีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์
ตระหนักและเข้าใจในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และสามารถปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม 

 4.2 วิธีการสอน 
  4.2.1 จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกลุ่มในลักษณะกรณีศึกษาการอภิปราย  

การสอนโดยการตั้งโจทย์ปัญหาและการแสดงบทบาทสมมุติ  
  4.2.2 จัดการเรียนการสอนโดยมอบหมายการท างานเป็นทีมและให้ใช้กระบวนการกลุ่มท างานด้วย

ความเสียสละ  
  4.2.3 ส่งเสริมการท ากิจกรรมที่เป็นสัมมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นความช่วยเหลือเกื้อกูล

กันในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 4.3 วิธีการประเมินผล 

 4.3.1 การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและการท างานเป็นทีม 
  4.3.2 สังเกตพฤติกรรม ความเสียสละและจิตอาสาในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
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5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่ต้องพัฒนา 
  5.1.1 มีความรู้ในการใช้สื่อและข้อมูลสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
  5.1.2 ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.1.4 มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการท างานและการสื่อสาร 
 5.2 วิธีการสอน 
  5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีการสร้างสถานการณ์ การจ าลองเหตุการณ์ และหรือบทบาทสมมติ

เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังภาษาไทยในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  5.2.2 มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การสร้าง
ช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์  การใช้สื่อสังคมประเภท 
ต่าง ๆ   

 5.3 วิธีการประเมินผล 
  5.3.1 ใช้วิธีการถาม-ตอบความรู้ที่เก่ียวข้องในระหว่างการจัดการเรียนรู้ 
  5.3.2 ประเมินจากการจัดสัมมนาหรือชิ้นงานรวบยอดที่มอบหมายให้ใช้ความรู้และทักษะ 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีประกอบในการสร้างงาน 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

1 1. ปฐมนิเทศรายวิชา  
2. การสื่อสารอย่างผู้รอบ
รู้ ตอนที่ 1 

6 
 

1. แนะน าและปฐมนิเทศอธิบายการเรียนการ
สอน วิธีการประเมินผลการเรียน ในรายวิชา
รายวิชาภาษาไทยเพ่ือพัฒนาความเป็นผู้รอบรู้ 
2. เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหา
เกี่ยวกับการสื่อสาร  
3. เปิดคลิปวิดีโอจากยูทูป ปัญหาการสื่อสาร
เกิดข้ึนได้อย่างไร (และเราจะหลีกเลี่ยงได้
อย่างไร) โดย Katherine Hampsten เข้าถึง
จาก https://www.youtube.com/ 
watch?v=YCBFj5PziDc&t=112s  
4. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  
5. มอบหมายให้ผู้เรียนสืบค้นคลิปวิดีโอ เกี่ยวกับ
ปัญหาของการสื่อสาร วิเคราะห์ปัญหาและเสนอ
วิธีแก้ปัญหาตามองค์ประกอบของการสื่อสาร  
6. ผู้เรียนน าเสนอแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนกลุ่มอ่ืน
ร่วมกันอภิปรายและบันทึกเนื้อหาส าคัญเพ่ือ
น าไปใช้ในการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ 

คณาจารย์ 

2 
 

การสื่อสารอย่างผู้รอบรู้ 
ตอนที่ 2 
 

6 1. เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหา
เกี่ยวกับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
2. ยกตัวอย่างการสื่อสารบนสื่อสังคมออนไลน์ 
และการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
หลากหลายประเภท เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) 
ยูทูป (YouTube) หรือสื่อออนไลน์ประเภท 
อ่ืน ๆ  
3. ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการใช้ภาษา
บนสื่อสังคมออนไลน์  
4. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา  
5. แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

6. มอบหมายให้ผู้เรียนออกแบบข้อความการ
สนทนาบนสื่อสังคมออนไลน์ตามสถานการณ์
หรือตามสถานภาพของผู้สื่อสาร 
7. ผู้เรียนน าเสนอแต่ละกลุ่ม ผู้เรียนกลุ่มอ่ืน
ร่วมกันอภิปรายและบันทึกเนื้อหาส าคัญเพ่ือ
น าไปใช้ในการสัมมนาและแลกเปลี่ยนความรู้ 

3-4 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพ
อย่างผู้รอบรู้  

12 1. ให้นักศึกษาท าแบบทดสอบบุคลิกภาพด้วย
การให้ดูภาพและเลือกภาพที่ตนเองชอบ จากนั้น
ผู้สอนสุ่มถามนักศึกษา 3-4 คนถึงสาเหตุที่เลือก
ภาพนั้น แล้วจึงเฉลยความหมายของภาพแต่ละ
ภาพที่บ่งบอกถึงลักษณะนิสัย และบุคลิกภาพ
ภายนอก บุคลิกภาพภายในที่ซ้อนเร้นของแต่ละ
คน  
2. ผู้สอนตั้งค าถามถึงความส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ผู้สอนสรุปความคิดเห็นของ
นักศึกษาแล้วเชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเนื้อหา
ประกอบสื่อพาวเวอร์พอยต์เรื่องการพัฒนา
บุคลิกภาพ  
3. ให้นักศึกษาท าใบงานกิจกรรมแนวทางในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ โดยให้นักศึกษาส ารวจตัวเอง
ว่ามีบุคลิกภาพภายนอกที่ดีและต้องปรับปรุง
อะไรบ้าง และบุคลิกภาพภายในที่ดีและต้อง
ปรับปรุงอะไรบ้าง อย่างน้อยหัวข้อละ 5 ข้อ 
พร้อมเขียนแนวทางในการพัฒนาแก้ไขเฉพาะ
บุคลิกภาพที่ต้องปรับปรุง จากนั้นผู้สอน
เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหา
ประกอบสื่อพาวเวอร์พอยต์เรื่องแนวทางในการ
พัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 
และการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

4. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพ
ภายนอกในด้านต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจาก ฝึก
ปฏิบัติการแต่งหน้า ท าผมในชีวิตประจ าวัน การ
แต่งหน้าเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง และการท าผมให้
เหมาะสมกับใบหน้า  
5. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการแต่งกายผ่านแอ
ปจากโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยให้ 
Download applications การแต่งกายส าหรับ
ผู้หญิง ได้แก่ Office Girl, Prom Night, 
International Fashion Stylist และการแต่ง
กายส าหรับผู้ชาย ได้แก่ Man Suit Photo 
Editor: Men Suit Photo Montage 2020, 
Boyfriend Dress Up Games จากนั้นให้
นักศึกษาเข้าไปแต่งกายให้ดูดีเสริมบุคลิก และ
การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส พร้อมทั้ง
บันทึกภาพการแต่งกายท่ีสมบูรณ์และส่งมาใน
กลุ่มไลน์ (LINE) ของตอนเรียน เพื่อให้ทุกคน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานของกันและกัน จากนั้น
ให้โหวตเลือกภาพที่แต่งกายสวยถูกต้องตาม
โจทย์ที่ได้รับมากท่ีสุด  
6. ผู้สอนดูผลโหวตที่นักศึกษาส่งมาในไลน์กลุ่ม 
และเลือกผลงานที่ได้รับผลโหวตมากที่สุดออกมา 
3 คน มาน าเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้สอนให้
ค าแนะน า พร้อมข้อเสนอแนะนักศึกษาแต่ละคน
เพ่ือการปรับปรุงต่อไป  
7. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 8-10 คน มาจับ
ฉลากหัวข้อการแต่งกายไปงานในโอกาสต่าง ๆ 
ได้แก่ ไปงานแต่งงาน ไปท าบุญที่วัด ไปสมัคร
งาน ไปดูคอนเสิร์ต ไปทะเล ไปเดินเล่นที่สยามส
แคว์ ไปงานแฟนซี และให้แต่ละกลุ่มประชุมแบ่ง
งานเพ่ือเตรียมตัวมาน าเสนอในรูปแบบการเดิน
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

แฟชั่นโชว์ในสัปดาห์ที่ 4 โดยแต่งตัว แต่งหน้า 
ท าผมให้เข้ากับงานที่จับฉลากไป  
8. ร่วมกันสรุปผลการท ากิจกรรม และตอบ
ค าถามทบทวนท้ายบท 

5 การฟังเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 1 
 

6 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ที่แล้ว  
2. เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหา 
“การฟังเพ่ือความเป็นผู้รอบรู้ ตอนที่ 1”  
3. เปิดคลิปวีดิทัศน์รายการเพลง คลิปข่าว สาร
คดี คลิปวิดีโอทั่วไป ที่ปรากฏในสื่อดั้งเดิม เช่น 
วิทยุหรือโทรทัศน์ ซึ่งมีประเด็นให้อภิปรายได้
อย่างหลากหลายและกว้างขวาง และควรอยู่ใน
ความสนใจของคนในสังคม ให้นักศึกษารับชม  
4. ขออาสาสมัครผู้แทนนักศึกษา 2-3 คน พูด
แสดงความคิดเห็นที่มีต่อคลิปวิดีโอ (หาก
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ให้ขออาสาสมัครผู้แทนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง
ออกไป)  
5. สรุปความคิดเห็นของนักศึกษา  
6. แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-6 คน  
7. มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มจัดสัมมนา
อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่น่าสนใจ เช่น เรา
เรียนรู้เรื่องใดจากไวรัสโคโรน่า โดยให้นักศึกษา
เลือกฟังรายการที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่าง
อิสระ  
8. จ าลองห้องเรียนเป็นห้องสัมมนาทางวิชาการ 
โดยให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มก าหนดบทบาทของ
ตนเองเป็นพิธีกรน าการสัมมนา และผู้สัมมนา 
(นักศึกษาต่างกลุ่มและผู้สอนเป็นผู้เข้าฟังการ
สัมมนา) เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดของของ
นักศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยการสุ่มเรียกกลุ่มที่มี

คณาจารย์ 



 มคอ. 3 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู ้

11 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

ความพร้อมที่สุดออกมาสัมมนา ก าหนดเวลา
ของการสัมมนา กลุ่มละ 25-30 นาที  
9. ร่วมกันสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้รับ 

6 การฟังเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 2 

6 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจากเนื้อหาใน
สัปดาห์ที่แล้ว  
2. เชื่อมโยงเข้าสู่การบรรยายเชิงอภิปรายเนื้อหา 
“การฟังเพ่ือความเป็นผู้รอบรู้ ตอนที่ 2”  
3. แนะน าพอดแคสต์หรือสถานีโทรทัศน์
ออนไลน์ให้นักศึกษาทดลองเข้าใช้งาน แล้ว
มอบหมายให้นักศึกษาเลือกฟังรายการที่ตน
สนใจ คนละ 1 รายการ แล้วออกมาน าเสนอใน
ประเด็นต่อไปนี้  
3.1 ประเดน็ส าคัญของเรื่อง  
3.2 สาเหตุที่เลือกฟัง  
3.3 ค าถามที่เกิดขึ้นหลังการฟัง  
3.4 ประโยชน์ ข้อคิด หรือคุณค่าท่ีได้รับจากการ
ฟัง  
3.5 อ่ืน ๆ (ให้นักศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง)  
4. ขออาสาสมัครผู้แทนนักศึกษาท่ีมีความพร้อม
มากที่สุดออกมาน าเสนอประเด็นข้างต้น คนละ 
5-7 นาที (จบการน าเสนอแต่ละคน ให้สุ่มผู้เรียน
คนอ่ืนถามค าถามเพ่ือนที่น าเสนอ คนละ 1-2 
ค าถาม) แล้วน าเสนอต่อจนครบทุกคน  
5. ให้นักศึกษาสรุปความร่วมกันว่า รายการที่
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกฟังมีลักษณะใดและเป็น
อย่างไร (เพ่ิมเติมได้ตามสมควร) เพราะเหตุใด
นักศึกษาส่วนใหญ่จึงเลือกฟังรายการเหล่านี้ ให้
ประโยชน์หรือมีคุณค่าประการใด ร่วมกันสรุป
เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ 

คณาจารย์ 
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7 การพูดเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 1 

6 1. เปิดคลิปวิดีโอ “เล่าเรื่องไทย ๆ กับสาย
สวรรค์ ขยันยิ่ง ตอนสะพานพระพุทธยอดฟ้า” 
และ “อย่าให้รักเดียวเป็นเรื่องมหัศจรรย์” ให้
ผู้เรียนดู โดยให้สังเกตวิธีการใช้เสียง และการ
ออกเสียง  
2. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน จากนั้น
สมาชิกในกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่า จาก
การศึกษาท้ัง 2 คลิปนั้น ผู้พูดมีวิธีการใช้เสียง 
และการออกเสียง อย่างไร โดยแต่ละกลุ่ม
ออกมาน าเสนอหน้าชั้นเรียน  
3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ฝึกออกเสียงภาษาไทย 
โดยฝึกออกเสียง /ร/ และค าควบแท้จากใน
เอกสารประกอบการเรียน บทที่ 4 การออกเสียง
ภาษาไทย  
4. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ผลัดกันเป็น “ผู้พูด” 
และ “ผู้ฟัง” โดย ผู้พูดจะต้องพูดแสดง
ความรู้สึกในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในชีวิต
ตนเอง ในหัวข้อ “ที่สุดในชีวิต” ทั้งเรื่องที่ท าให้
เกิดความรู้สึกทางบวกและทางลบ ภายในเวลา 
2 นาที ในขณะที่ผู้ฟังจะต้องคอยสังเกตวิธีการ
พูด วิธีการใช้เสียง และการออกเสียง  
5. เมื่อผู้พูดพูดจบ ผู้ฟังทุกคนจะต้องให้
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยอาจแสดง
ความรู้สึกต่อเหตุการณ์ท่ีได้ฟัง ด้วยความรู้สึกดี
ใจ เห็นด้วย โกรธ หรือไม่เห็นด้วย ในสิ่งที่ผู้พูด
น าเสนอก็ได้  
6. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ฟังและศึกษาแนว
ทางการจัดรายการจากคลิปเสียง “It’s okay 
not to be okay” สิ่งที่เราควรท าเม่ืออนาคต
กลายเป็นสิ่งไม่แน่นอน  

คณาจารย์ 
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จ านวน 
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กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

7.  ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มอัดคลิปเสียงเพ่ือจัดท า
เป็นรายการเสียง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ฟัง
เคารพความรู้สึกของอีกฝ่าย โดยออกแบบ
รายการให้น่าสนใจ และให้ผู้เรียนในกลุ่มมีส่วน
ร่วมในรายการทุกคน  
8. เมื่อรายการผ่านการตรวจของผู้สอนและ
ปรับแก้ไขให้สมบูรณ์แล้ว ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม
น าไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์ โดยถือว่าการ
เผยแพร่เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการด าเนินการ
งานนี้ 

8 การพูดเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 2 

6 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน จากนั้น
ผู้สอนเปิดคลิปวิดีโอการพูดน าเสนองานให้
ผู้เรียนดู ได้แก่  
1.1 จาซินดา อาร์เดิร์น (Jacinda Ardern) 
น าเสนอผลงานผ่านยูทูบ (Youtube)  
1.2 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน แถลงข่าว
สถานการณ์โควิด วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563  
2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์เทคนิค
การพูดน าเสนอของทั้ง 2 คน จากนั้นน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน  
3. ให้ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มผลัดกันเป็น “ผู้
พูด” และ “ผู้ฟัง” โดยผู้เรียนแต่ละคนจะ
น าเสนอ “ตนเอง” เพ่ือให้เพ่ือนเลือกเป็นคู่ ทั้งนี้
ผู้เรียนทุกคนจะน าเสนอตนเองให้เสร็จเรียบร้อย
ก่อน จากนั้นแต่ละคนจะเขียนชื่อเพ่ือนที่ตนเอง
เลือก โดยให้เหตุผลประกอบ หากมีการเลือกซ้ า
กัน ต้องให้ผู้พูดเป็นคนตัดสินใจ  
4. ให้ผู้เรียนแต่ละคู่ฝึกพูดน าเสนอ “สินค้า” 
จากนั้นให้แต่ละคู่ถ่ายคลิปวิดีโอและตัดต่อ  

คณาจารย์ 
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5. เมื่อผู้เรียนส่งงานให้กับผู้สอน ผู้สอนคัดเลือก
คู่ท่ีน่าสนใจที่สุดเพ่ือเปิดให้ผู้เรียนคนอ่ืนดูเป็น
ตัวอย่างในการพูดน าเสนอต่อไป 

9 การพูดเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 3 

6 1. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-6 คน จากนั้น
แต่ละกลุ่มช่วยกันหาคลิปวิดีโอที่ผู้พูดพูดโน้ม
น้าวใจได้ดี เพื่อน าเสนอหน้าชั้นเรียน โดยให้
ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอในประเด็นต่อไปนี้  
1.1 เหตุผลที่เลือกคลิปวิดีโอนี้  
1.2 เทคนิคการโน้มน้าวใจของผู้พูด  
2. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มท ากิจกรรม “เลือกฉัน
เป็นตัวแทน” โดยให้แต่ละกลุ่มคิดชื่อกลุ่ม และ 
ออกมาพูดหาเสียงกับเพ่ือน ๆ กลุ่มอ่ืนหน้าชั้น
เรียน โดยแต่ละกลุ่มจะต้องพูดหาเสียงเพ่ือให้
เพ่ือนกลุ่มอ่ืนเลือก ทั้งนี้ผู้เรียนแต่ละคนจะมี
เพียง 1 คะแนนเสียง โดยให้เลือกกลุ่มที่พูดโน้ม
น้าวใจได้ดีที่สุดเพียง 1 กลุ่ม และบอกเหตุผลที่
เลือกอย่างมีเหตุผล  
3. ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับ
สลากเพ่ือแสดงบทบาทสมมติประกอบการพูดใน
โอกาสพิเศษ โดยกลุ่มใดจับได้บทบาทสมมุติใด
จะต้องแสดงบทบาทนั้น  
3.1 การกล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีในโอกาส
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
3.2 การกล่าวต้อนรับบุคลากรจากโรงเรียน... ใน
โอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
3.3 การกล่าวต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โรงเรียน... ในโอกาสเข้าศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
3.4 การกล่าวต้อนรับวิทยากรที่มาบรรยาย เรื่อง
... ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

คณาจารย์ 



 มคอ. 3 รายวิชาภาษาไทยเพื่อพัฒนาความเป็นผู้รอบรู ้

15 
 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

3.5 การกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2563 ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
3.6 การกล่าวขอบคุณวิทยากรที่มาบรรยายเรื่อง
...  
3.7 การกล่าวขอบคุณสมาชิกในกลุ่มท่ีท าให้ผล
งานได้รับรางวัล...  
3.8 การกล่าวขอบคุณคณะ...ที่มอบเงิน
ช่วยเหลือกิจกรรม...  
3.9 การกล่าวขอบคุณในโอกาสที่ได้รางวัลเรียน
ดีในงานวันไหว้ครู  
3.10 การกล่าวขอบคุณรุ่นน้องที่เป็นทีมงานรับ
น้อง 

10 การอ่านเพื่อความเป็นผู้
รอบรู ้ตอนที่ 1 

6 1. แบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนหาค าขวัญ คติพจน์ หรือ
บทประพันธ์ที่ให้ความส าคัญในการอ่าน  
2. ให้นักศึกษาร่วมกันอภิปรายความส าคัญของ
การอ่านในการพัฒนาตนเอง  
3. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันอธิบายกลวิธีการอ่าน
ประเภทต่าง ๆ  
4. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้หางานเขียนย่อหน้าจาก
ระบบออนไลน์ ฝึกการอ่านจับใจความ และ
น าเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียน  
5. ให้ผู้เรียนเล่นเกมทายภาพส านวน สุภาษิต ค า
พังเพย 5 ภาพ  
6. ให้ผู้เรียนเล่นเกมบทบาทสมมติเรื่อง ส านวน 
สุภาษิต ค าพังเพย และร่วมกันหาความหมาย 
โดยใช้การอ่านตีความ  
7. น าเสนอตัวอย่างส านวนสมัยใหม่ ส านวนที่มา
จากภาษาต่างประเทศ  
8. ให้ผู้เรียนยกตัวอย่างส านวนสมัยใหม่ และ
ส านวนที่มาจากภาษาต่างประเทศจากสื่อ

คณาจารย์ 
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โฆษณาในระบบออนไลน์  หาความหมาย และ
ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
9. น าเสนอตัวอย่างบทร้อยกรอง และบทเพลง 
โดยวิเคราะห์ความหมายค าสัญลักษณ์  แนวคิด 
ศิลปะการใช้ภาษา  ความงดงามในส านวนภาษา  
10. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้เลือกบทเพลงที่มีคุณค่า 
น ามาวิเคราะห์ความหมายค าสัญลักษณ์ แนวคิด 
ศิลปะการใช้ภาษา ส านวนโวหาร และน าเสนอ
หน้าชั้นเรียนผ่านกิจกรรมการแสดงประกอบบท
เพลง  
11. มอบหมายงานเป็นรายบุคคลเป็นการบ้าน 
ให้ผู้เรียนเลือกบทเพลงสะท้อนวัฒนธรรมความ
เป็นไทย 1 บทเพลง น ามาวิเคราะห์ความหมาย
ค าสัญลักษณ์  แนวคิด ศิลปะการใช้ภาษา 
ส านวนโวหาร 

11 การอ่านเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 2 

6 1. น าคลิปสารคดีชีวประวัติบุคคลส าคัญ
หรือสถานที่ท่องเทีย่ว ความยาว 5-10 นาท ี
ให้ผู้เรียนดู และร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ลักษณะส าคัญของสารคดี  
2. ให้ผู้เรยีนแบ่งกลุ่มเลือกอ่านสารคดี
ออนไลน์ 1 เรือ่ง โดยใช้การอ่านจับใจความ
ส าคัญ การตีความ วิเคราะห์ และสรุป
สาระส าคัญ ประโยชน์หรือแนวคิดที่ได้รับ 
โดยน าเสนอหน้า  ช้ันเรียน  
3. ให้ผู้เรยีนอ่านเรือ่งสั้นทีก่ าหนดให้ 
จากนั้นวิเคราะห์แนวคิด ส านวนภาษา 
ความคิดขยายจากเรื่องสั้นที่อ่าน   และ
ร่วมกันแสดงความคิดเห็น  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

4. ให้ผู้เรยีนเลอืกข่าวและบทความจาก
หนังสือพิมพ์ในระบบออนไลน์ น ามาอ่าน
ออกเสียงเป็นรายบุคคล  
5. แบ่งกลุ่มผู้เรยีนให้เลือกข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ในระบบออนไลน์ น ามา
วิเคราะห์ค าย่อ อักษรย่อ ค าสัญลักษณ์  
การพาดหัวข่าว สรุปเนื้อข่าว และแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าว และน าเสนอหน้า
ช้ันเรียน  
6. ให้ผู้เรยีนร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลจาก
อินโฟกราฟิก และร่วมกันแสดงความคิดเห็น  
7. มอบหมายงานรายบุคคลเป็นการบ้าน ให้
ผู้เรียนเลือกอินโฟกราฟิก น ามาวิเคราะห์
ข้อมูล เขยีนสรุปข้อมูล 

12 การเขียนเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 1 

6 1. ให้ผู้เรียนร่วมกันอ่านค าประพันธ์เกี่ยวกับการ
ใช้ภาษา แล้วให้ร่วมกันแปลความหมาย แสดง
ทัศนะ อภิปรายเนื้อหาของค าประพันธ์นั้น โดย
เชื่อมโยงเข้ากับวิชาชีพตามสาขาวิชาของผู้เรียน  
2. ให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเรื่อง “ปัญหาในการ
เขียน” จากโปรแกรมค้นหา (search engine) 
จากนั้นจึงร่วมกันแสดงทัศนะเกี่ยวกับปัญหาการ
เขียนในปัจจุบัน  
3. บรรยายเนื้อหาบทเรียนให้แก่ผู้เรียน โดย
ยกตัวอย่างงานเขียนประเภทต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวันประกอบการบรรยาย  
4. มอบหมายให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดการเขียน 
เรื่อง “เมื่อฉันต้องเขียนอีเมลถึงอาจารย์” เป็น
รายบุคคล (รายละเอียดของอีเมลตามแต่ตกลง
กันในชั้นเรียน  

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

5. ให้ผู้เรียนจับคู่กันส่งอีเมลฉบับนั้นเพ่ือแลกกัน
ตรวจ โดยจะต้องท าส าเนา (CC) ส่งถึงผู้สอน
ด้วย  
6. ให้ผู้เรียนทั้งสองคนแลกเปลี่ยนผลการตรวจ
และอธิบายข้อดีและข้อควรปรับปรุง  
7. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นเรียน 
และให้ข้อเสนอแนะ  
8. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
หลักการเขียนและการเขียนอีเมล 

13 การเขียนเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 2 

6 1. พูดคุยและสอบถามเก่ียวกับ “โครงการต่าง ๆ 
รอบตัวเรา” ที่ผู้เรียนรู้จักโดยอาจน าเสนอผ่าน
ทางตราสัญลักษณ์หรือรูปภาพโครงการ  
2. สอบถามว่า ผู้เรียนคนใดมีประสบการณ์การ
จัดท าโครงการมาแล้วบ้าง และขออาสาสมัคร
ออกมาเล่าถึงประสบการณ์การท าโครงการให้
ชั้นเรียนฟัง และแสดงทัศนะร่วมกัน  
3. กล่าวเชื่อมโยงถึงงานสัมมนาประจ าภาคเรียน 
ที่ได้มอบหมายไว้ในสัปดาห์ที่ 1 พร้อมทั้งอธิบาย
ถึงความเชื่อมโยงของการเขียนโครงการและการ
จัดสัมมนา  
4. บรรยายเนื้อหาบทเรียนเรื่องการเขียน
โครงการให้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งยกตัวอย่าง
โครงการอื่น ๆ เสริม  
5. มอบหมายให้ผู้เรียนจับคู่เขียนโครงการ
สัมมนาวิชาการ พร้อมทั้งออกแบบตรา
สัญลักษณ์โครงการ ตามหัวข้อสัมมนาที่ชั้นเรียน
ได้ตกลงกันไว้  
6. ขออาสาสมัครมาน าเสนอโครงการต่อชั้นเรียน 
แล้วให้ชั้นเรียนอภิปรายร่วมกัน  
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเขียนโครงการ 

คณาจารย์ 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ ผู้สอน 

14 การเขียนเพื่อความเป็นผู้
รอบรู้ ตอนที่ 3 

6 1. พูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับ “เรียงความ” ที่
ผู้เรียนรู้จัก  
2. ให้ผู้เรียนระดมความคิดว่า ผู้เรียนจะสามารถ
น าความรู้เรื่องการเขียนเรียงความมาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างไรบ้าง  
3. บรรยายเนื้อหาบทเรียนให้แก่ผู้เรียน โดย
ยกตั วอย่ า ง งาน เขี ยนประ เภทต่ า ง  ๆ  ใน
ชีวิตประจ าวันประกอบการบรรยาย  
4. มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนเรียงความ (งาน
เดี่ยว) วางโครงเรื่องโดยใช้แผนผังความคิด 
(mind map)  
5. ขออาสาสมัครมาอ่านเรียงความหน้าขั้นเรียน 
ผู้ สอนกล่ า ว  ชม เชย  ให้ ก าลั ง ใจ  และ ให้
ข้อเสนอแนะ  
6. น าผลงานการเขียนของผู้เรียนแต่ละคนมา
อภิปรายร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะ  
7. ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับ
การเขียนเรียงความ 

คณาจารย์ 

15 การจัดกิจกรรมการ
สัมมนา 

6 1. มอบหมายให้ผู้เรียนทั้งชั้นร่วมกันจัดกิจกรรม
การสัมมนา โดยด าเนินการลงทะเบียน ต้อนรับ 
จัดท าสูจิบัตร ประชาสัมพันธ์ผู้ เข้าร่วมงาน 
บันทึกภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว จัดเตรียมอาหาร
ว่าง ด าเนินการสัมมนา ประเมินผลการจัดงาน  
2. ภายหลังการจัดกิจกรรมการสัมมนา ผู้สอน
และผู้เรียนช่วยกันสรุปภาพรวมของการจัดงาน 

คณาจารย์ 

16 สอบปลายภาค  
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  
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กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ 

ประเมินผล 
1 1.1.1 การตรวจสอบ

รายชื่อ 
สัปดาห์ที่ 1-15 10% 

2 1.1 .1 , 1.1.2, 1.1.4, 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
รายบุคคลและ

รายกลุ่ม 

สัปดาห์ที่ 1-14 50% 
 

3 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 
 

สัปดาห์ที่ 15 20% 
 

4 2.1.4, 3.1.1, 3.1.3, 5.1.2 การสอบปลาย
ภาค 

สัปดาห์ที่ 16 20% 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑก์ารประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต าราหลัก 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน 
และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและคณาจารย์ในหลักสูตรภาษาไทย 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและ  
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
 
3. การปรับปรุงการสอน 
 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท า มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา  
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
     อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ  คะแนน
ของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน 

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ 

การมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

คะแนนสอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คุณธรรม จริยธรรม ✓  ✓  

ความรู้  ✓ ✓ ✓ 
ทักษะทางปัญญา  ✓ ✓  
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ผลลัพธ์การเรียนรู ้

วิธีการประเมิน 

พฤติกรรมความ
รับผิดชอบและ 

การมีส่วนร่วมใน
การท างาน 

คะแนนสอบ 
งานที่ได้รับ
มอบหมาย  

การน าเสนอผลงาน
ด้วยทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข/การสื่อสาร/ 
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

✓  ✓ ✓ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสน
สารสนเทศ 

  ✓ ✓ 

 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และน าเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะโดยผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพ่ือสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 

 
 


