
รายละเอ ียดของรายว ิชา 
 

ชื่อสถาบันอ ุดมศึกษา มหาวทิยาล ัยสวนดสุิต 
ว ิทยาเขต/คณะ/ภาคว ิชา หมวดว ชิาศ ึกษาทัว่ไป 

 
 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
หมวดท ี่ 1 ขอม ูลท ั่วไป 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 1500201 ความเปนสวนดสุิต 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  1500201 Suan Dusit Spirit 

 
2. จ ํานวนหนวยกิต 

4 หนวยกิต 4(2-4-6) 
 

3. หลักส ูตรและประเภทของรายวิชา 
หมวดว ิชาศ ึกษาทัว่ไป 

 
4. อาจารยผูร ับผดิชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

4.1 อาจารยผูรับผ ิดชอบรายวชิา : - 
4.2 อาจารยผูสอน : คณาจารยมหาวทิยาล ัยสวนด ุส ิต 

 
5. ภาคการศ ึกษา/ช ั้นปท ี่เร ียน 

ภาคการศ ึกษาที่ 1-2 / ชั้นปที่ 1-4 
 

6. รายว ิชาท ี่ตองเร ียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
ไมม ี 

 
7. รายว ิชาท ี่ตองเร ียนพรอมก ัน (Co-requisites) (ถาม ี) 

ไมม ี 
 

8. สถานที่เรียน 

ในมหาวิทยาล ัยสวนดสุ ิต กร ุงเทพมหานคร วทิยาเขตส ุพรรณบ ุร ี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง 
 

9. ว ันท ี่จ ัดท ําหรือปร ับปร ุงรายละเอ ียดของรายว ิชาคร้ังลาสดุ 
ว ันที่ 1 3  สิ ง ห าคม 2562 
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หมวดท ี่ 2 จ ุดม ุงหมายและวัตถุประสงค 
 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา 
1.1 พุทธิพิสัย (ความร ูท ี่ไดรับจากการเร ียน) 

1.1.1 สามารถอธิบายถึงประวัตคิวามเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตัง้แตอดีตจนถึงปจจุบันได 
1.1.2 สามารถอธิบายถึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต การมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท 

อยางไทย สูความเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
1.1.3 สามารถอธิบายถึงพัฒนาการในสาขาวชิาที่โดดเดนของมหาวิทยาลยั ไดแก การเร ือน วชิาชพี 

ครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้ง 
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัต ิการใช IT ที่ไดร ับจากการเร ียน) 
1.2.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะหและเทาทันตอการสภาวการณแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
1.2.2 มีทักษะในการคนควา การคัดเลอืก วินิจฉัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 

21ตลอดทั้งมีความรูเทาทนัสื่อตางๆ อาท ิหนังสือ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสือ่สารสนเทศประเภทตางๆ 
1.2.3 มีทักษะในการนําความรูที่ไดไปใชประยุกตใชในการดํารงชีวิตตอไปอนาคต ภายใตหนาที่และ 

พันธะแหงความเปนศิษยแหงมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคต ิค ุณธรรม จร ิยธรรม ท ี่ไดรับจากการเร ียน) 

1.3.1 มค ี วามรักและความภาคภูมิใจในความเปนสวนดสุิต 
1.3.2 ม ีค ุณธรรม จริยธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม 
1.3.3 สามารถอยูรวมกันไดภายใตความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 

 
2. ว ัตถปุระสงคในการพ ัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ ื่อเปนรายว ิชาท ีใหความร ู ปลูกฝง สรางผลผล ติแหงความเปนว ัฒนธรรมสวนดสุ ิตผานต ัวน ักศ ึกษา 
ซ ึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยตรงและออกไปร ับใชส ังคมอยางม ีค ุณภาพ 
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1. ค ําอธ ิบายรายวิชา 

หมวดท ี่ 3 ล ักษณะและการด ําเน ินการ 

 
พัฒนาการความเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบนั อัตลักษณแหง 

วัฒนธรรมสวนดุสิต มารยาทอยางไทยและการนําไปสูความเปนผูดีท ี่ไดชื อวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ดานการเร ือน วชิาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมท ี่ดีงาม อัน 
แสดงออกถึงความเปนไทยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรูดวยตนเอง 
ความเขาใจตนเองและผูอ่ืน 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 ปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/ 
การฝกงาน 

การศ ึกษาดวยตนเอง 

30 ช ั่วโมง สอนเสร ิมตามความ 
ตองการของน ักศ ึกษา 

เฉพาะราย 

60 ช ั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบยีน หรือ Social Media 

3.2 ผูเรียนนัดวันเวลาลวงหนาผานชองทางสื่อสาร หรือมาพบอาจารยเปนรายบุคคล หรือกลุมตาม 
ความตองการของนักศึกษา อยางนอย 1 ชั่วโมง/ตอสัปดาห 



มคอ. 3 รายวชิาความเป็นสวนดุสิต 

4 

 

 

 
 

หมวดท ี่ 4 การพ ัฒนาการเร ียนร ูของน ักศึกษา 
 

1. ค ุณธรรม จร ิยธรรม 
1.1 ผลการเร ียนร ูดานค ุณธรรม จร ิยธรรม 

1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
พ ื้นฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย ม ีระเบียบว ินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม 
ม ีความกต ัญ ู ม ีส ัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

1.1.2 ร ูจ ักประหยดั อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3 มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเอ้ืออาทร 

ใสใจเพ่ือนและผูอ่ืนใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
1.1.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
1.1.5 ทัศนคตปิฏิเสธคอรัปชัน การแสดงออกในดานความคิดและพฤติกรรม 
1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรี 

มุงม่ัน ทุมเท รวมแรงใจเปนหน่ึงเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพ ิถีพิถันและร ูจริง 
ในสิ่งที่ทํา แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนท ี่ 
ประจ ักษตอสาธารณะ 

1.2 ว ิธีสอน 
จัดการเรียนรูโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย 

พรอมยกกรณ ีศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และใหนักศึกษาไดใชกระบวนการแกปญหา (Problem 
Based Learning) จากกรณ ีศ ึกษา (Case Study) ที่ยกตัวอยาง นอกจากน ี้ย ังใชวิธ ี

1.2.1 อาจารยผูสอนเปนแบบอยางท ี่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดท ั้ง 
ความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิตและความเปนไทย 

1.2.2 เพิ่มการอบรมจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบโดย 
สอดแทรกอยูในเนื้อหารายวิชา 

1.2.3 ใชกรณีศึกษาจากสื่อจากเหตุการณและขาวตางๆ เนนใหนักศึกษามีจิตอาสา เคารพสิทธขิอง 
ตนเองและผูอ่ืน ตลอดทั้งกติกาตางๆ ของสังคมโดยรวม 

1.2.4 มอบหมายงานกลุมใหเกิดการระดมสมอง (Brainstorming) 
1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลา 
ที่มอบหมาย การรวมก ิจกรรมและการส ังเกตพฤต ิกรรมในระหวางเร ียน 

1.3.2 จากการสังเกตการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ และการแสดงออกภายหลัง 
จากการเร ียนการสอน การบรรยายและสื่อที่ใชประกอบในการเร ียน 

1.3.3 ประเม ินจากความร ับผิดชอบในหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 
 

2. ความรู 
2.1 ผลการเร ียนร ูดานความร ู 

2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยทีส่มบูรณ 
2.1.2 มโีลกทัศนกวางไกล 
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2.1.3 มีความร ู ความเขาใจในเร่ืองที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ 
ธรรมชาต ิ 

2.2 วิธ ีสอน 
2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎี 

และการวิเคราะหจากหลายสถานการณ 
2.2.2 ฝกท ักษะกระบวนการแสวงหาความร ูและสงเสร ิมใหผูเร ียนสรางความร ู ความเขาใจในเร ื่อง 

ที ศึกษาดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปน 
ศูน ยก 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) ทั งจากการคนควาดวยตนเอง (Self Study) ผานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
(internet) และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย 

2.2.3 ใชกรณีศึกษา (Case Study) ยกตัวอยาง อธิบายและสาธติ โดยบรรยายประกอบสื่อ สิ่งพ ิมพ 
สื่อวีดีทัศน และสื่อสารสนเทศตางๆ ที่เก่ียวของ 

2.2.4 การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญที มีประสบการณตรงมาเปน 
ว ิทยากรพิเศษเฉพาะเร ื่อง 

2.2.5 การทําโครงการ (Project Based Learning) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูจากเนื้อหาใน 
รายวิชาและเสริมสรางศักยภาพของนักศึกษาในการคนควา การทํางานรวมก ันอยางมปีระสทิธภิาพ 

2.3 วิธีการประเม ินผล 
2.3.1 การทําแบบทดสอบกอนและหลงัเร ียน (Pre-test and Post-test) 
2.3.2 พ ิจารณาจากการอภิปรายประเด ็นเน ื้อหาในบทเร ียนรวมกัน 
2.3.3 การสอบเก ็บคะแนนยอยแบบทดสอบจากเน ื้อหาในบทเร ียน 
2.3.4 การสอบปลายภาค 
2.3.5 การทําแบบฝกปฏิบัติ 
2.3.6 จากผลส ัมฤทธิ์ของโครงการฯ 
2.3.7 จากการนาํเสนอผลงานในช ั้นเร ียน 
2.3.8 จากคาระด ับคะแนนทีไ่ดร ับเม ื่อสิ้นส ุดภาคการศึกษา 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1 ผลการเร ียนร ูดานท ักษะทางปญญา 
3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
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 
ระบกุรณ ีศ ึกษาปญหาในชีวติประจาํวนั เพื่อฝกใหนักศึกษาหาแนวทางแกไข 

3.2.3 การท ําโครงการ (Project Based Learning) ซ ึ่งเปนกระบวนการเร ียนร ูของผูเร ียนที จะตองส ืบคน 
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควา ดวยวิธ ีการตาง ๆ  ทําใหผ ูเร ียนตองใช กรณ ีศ ึกษา (Case Study) กรณ ีปญหา 
(Problem Based Learning) รวมทั้ง การอภ ิปรายกลุม (Group Discussion) และ การระดมสมอง (Brainstorming) 
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เพ ื่อใหผูเร ียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได ม ีความค ดิร ิเร ิ่มในการทํางานใหม ีประส ทิธ ิภาพและประสิทธผิลมาก 
ข้ึนและ สามารถสรางเปนองคความร ูของผ ูเร ียนเองได 

3.2.4 แนะน ําแหลงขอม ูลประเภทตางๆ และวิธ ีการเลือกขอม ูลท ี่นาเช ื่อถ ือในการคนควาประกอบการท ํา 
โครงการ ฯ และสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดแก เอกสาร หนวยงาน องคกร สื่อสิ งพิมพ 
สื่ออ ิเล ็กโทรน ิกส เชน ระบบเคร ือขายขอม ูลสารสนเทศ (Internet) และบ ุคคลต ัวอยาง หร ือผ ูม ีประสบการณ 

3.2.5 นําน กัศ ึกษาไปท ัศนศ ึกษาแหลงเร ียนร ูนอกหองเร ียนท ีเก ี ยวของก ับส ัมพ ันธก ับเน ื้อหาใน 
รายวิชา 

3.3 วิธีการประเม ินผล 
3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็น การแกปญหา ผลงาน และ การ

นําเสนอผลงานในชัน้เร ียน 
3.3.2 จากผลส ัมฤทธิ์ของการทาํโครงการฯ 

 
4. ทักษะความส ัมพ ันธระหวางบุคคลและความรับผ ิดชอบ 

4.1 ผลการเร ียนร ูดานท ักษะความส ัมพ ันธระหวางบุคคลและความรับผ ิดชอบ 
4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ด ี

ม ีมน ุษยส ัมพ ันธท ี่ด ี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา การเร ียงล ําดบั 
ความส ําค ัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธ ี

4.2 วิธีสอน 
4.2.1  จ ัดก ิจกรรมการเร ียนการสอนแบบม ีสวนรวมเพ ื่อสรางความรวมมือ 
4.2.2  ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
4.2.3 การมอบหมายงานกลุมการจัดทําโครงการ (Project Based Learning) ใหผูเรียนไดใช 

การทักษะดานตางๆ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อใชในการแสวงหาความร ู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา 
หรือการทดสอบตามความสนใจของตนเอง ตลอดทั้งการพัฒนาคุณภาพของผลงานไดเองตอไปในอนาคต 

4.2.4 เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ไมเขาชั้นเรียน นําเสนอผลงานฉบับใหมที่แตกตางจากนักศึกษาที่ 
เขาชั้นเรียนตามปกต ิ

4.3 วิธีการประเมินผล 
4.3.1 จากการพฤต ิกรรมและการแสดงออก เชน ซ ักถามระหวางผูสอนและผูเร ียน 
4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ 
4.3.3 พิจารณาจากผลงานโครงการฯ ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย 

และการนาํเสนอ 
 

5. ทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลย ีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเร ียนร ูดานท ักษะการว ิเคราะหเชิงต ัวเลข การส ื่อสาร และการใชเทคโนโลย ีสารสนเทศ 

5.1.2 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
5.2 วิธีสอน 

5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักการวิเคราะหสถานการณตางๆ จากกรณีศึกษาและ 
ตัวอยางจากขอมูลและสือ่สารสนเทศตางๆ 

5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูล และวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ 
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5.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง (Case Study) โครงการฯ หรือ รายงานตาม 
หัวขอที่กําหนดใหและนํามานําเสนอ โดยสบืคนจากสื่อที่หลากหลาย 

5.3 วิธีการประเมินผล 
5.3.1 การอภ ิปรายและการมีสวนรวมในระหวางช ั้นเรียน 
5.3.2 สงัเกตพฤต ิกรรมในการแสดงออกในเร ื่องการวิเคราะหและการใชเหต ุผล 
5.3.3 การจ ัดทาํ โครงการฯ ตลอดท ั้งการน ําเสนอดวยสื่อเทคโนโลย ีประเภทตางๆ 
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1. แผนการสอน 

หมวดท ี่ 5 แผนการสอนและการประเม ินผล 

 
 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 Module 1 สวนด ุส ิตจากอดีต 6 1. ผูสอนช ีแจงแนวการสอน ขอตกลงและ คณาจารย 
ส ูปจจ ุบ ัน กฎเกณฑตาง ๆ ในช ั้นเร ียน ก ิจกรรมการเร ียน 
• ปฐมน ิเทศและแนะนาํ การสอน การว ัดประเม ินผล 
แนวทางจดัการเร ียนการสอน 2. น ักศ ึกษาร ับชมวีด ีทัศนแนะน ํามหาวิทยาลัย 
ในรายวชิา 3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปความรูจาก 
• ประวัติความเปนมาของ การร ับชมวีด ีท ัศน 
สวนดุสิต 4. ก ิจกรรม (1) กิจกรรมทั้งหมด 8-9 เกมโดยแบง 
ตั้งแต พ.ศ. 2477 – ปจจุบัน  กลุมนักศึกษาเปนกลุมละ 7-8 คน หรือปรับตาม 

 
 
 

     

- การจัดตั้งโรงเรียนการ จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ในกลุม 
     เร ือน นักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 
- ก าร จัด ตั้ง โ รง เ รีย น ใหน ักศ ึกษาศ ึกษา คนควาประวตั ิความเปนมาของ 

อนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแตละชวงสมัยพรอมกับ 
- ส ว น ด ุสิ ต ส ม ั ย เ ป น รวมก ันอภิปรายในแตละกลุมถ ึงความโดดเดนใน 

วิทยาลัยครู แตละชวงสม ัย รวมถ ึงสิ่งที่เปนความภาคภ ูม ิใจและ 
- ส ว น ด ุสิ ต ส ม ั ย เ ป น ควรธํารงไว โดยแบงเปน 5 สม ัย ไดแก 

สถาบนัราชภัฏ 1) สมัยของการกอกําเนิดโรงเรียนการเรือน 
- ส ว น ด ุสิ ต ส ม ั ย เ ป น และโรงเร ียนอน ุบาลละอออ ุท ิศ 

มหาวิทยาลยัราชภัฏ 2) สม ัยเปนว ิทยาล ัยคร ู 
- สวนดุสิตกับความเปน 3) สม ัยเปนสถาบนัราชภ ัฏ 

มหาวิทยาลยัในกํากับ 4) สม ัยเปนมหาวิทยาลยัราชภ ัฏ 
 5) สม ัยเปนมหาวิทยาลยัในก ําก ับ 

 สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน “สวนดุสิตจาก 
 อดีตถึงปจจุบนั”  วีดีทัศน “กวาจะมาเปน 

ส วน ดุสิต แ น ะนําสถ านที ” เ พ ล งปร ะจํา 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต ระบบ WBSC 
Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector, เกมบิงโก, SDU Timeline,เกมติด

 เกาะลาง, เกมบิงโก(ภาษาอังกฤษ),เกมเติมคํา 
ในชองวาง(ประกาศ+EDO), เกมReading,TOEIC 
 Trial 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

2 Module 2 เร ียนร ูรอบร้ัว สวน
ดุสิต 
• อาคารสถานท ี่และแนวค ิดใน 
การออกแบบ 

- ศ ึกษาอาคารสถานที ่
สําคัญและแนวคิดการ 
กอสรางและ การ
ออกแบบ 

- พ ื้นท ี่นอก 
มหาวิทยาลยั 

- แนวค ิดการจัด 
การศ ึกษานอกสถาน 
ที่ตั้ง 

6 1. ผู สอนชี แจงแนวการสอน ขอตกลงและ 
กฎเกณฑตาง ๆ ในชั นเรียน กิจกรรมการเรียน 
การสอน การวดัประเม ินผล 
2. ผู สอนบรรยายความรูเก่ียวกับที มาและ 
ประว ัต ิศาสตรของสถาปตยกรรม อาคารสถานที่ 
สําคัญๆ ในมหาวิทยาลัย แนวคิดการกอสราง 
และการออกแบบ พื้นที นอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงแนวคิดการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ 
เร่ือง วัง เจานาย ผูดี ความรูสูวัฒนธรรมสวน 
ดุสิต โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบความร ู 
กอนเรียน และหลังเรียน 
3. กิจกรรม (2) จัดกิจกรรมออกภาคสนามให 
นัก ศึก ษาแ บงก ลุ มๆล ะ 5- 6 ค น โด ย การ 
แบงกลุมในแตละกลุมนักศึกษาจะคละหลักสูตร 
เ พ ื่ อ ไ ป สํ า ร ว จ อ า ค า ร ส ถ า น ที ่ตั ้ง ข อ ง 
มหาวิทยาลัยและพื้นที ตั้งนอกมหาวิทยาลัย 
แลวทําแผนท ี่ (Map) มหาวิทยาลัยลงในใบงาน 
สรุป 
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
และต ัวแทนกลุมค ัดเลือกน ักศ ึกษามาน ําเสนอหนา 
ชั้นเร ียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเร ียน Power point, 
Computer, Overhead, Projector 

คณาจารย 

3 Module 2 เร ียนร ูรอบร้ัว 6 1. ผู สอนชี แจงแนวการสอน ขอตกลงและ คณาจารย 
สวนดุสิต กฎเกณฑตาง ๆ ในช ันเรียน กิจกรรมการเรียน 
•  น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร การสอน การวดัประเม ินผล 
มหาวิทยาลัยและการพัฒนา 2. นักศึกษาชมว ีดีทัศนเก่ียวกับนโยบายของ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยและกิจกรรมท ี่เก ี่ยวกับการพัฒนา 

- นโยบายมหาวทิยาล ัย นักศึกษา 
ปรัชญา วัตถุประสงค 3. ผูสอนและนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจาก 
พ ันธก ิจของ วีดีทัศนรวมกัน 
มหาวิทยาลยั 4. ผู สอนบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมเก่ียวกับ 

- การพ ัฒนาน ักศ ึกษา นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยและแนว 
แนวค ิดการพ ัฒนา ทางการพฒันานักศึกษา เนนนโยบาย วิสัยทัศน 
ทักษะการเร ียนร ู ปรัชญา พ ันธกิจ การเร ียนร ูน ักศ ึกษาในศตวรรษ 

ที่ 21 และ SDU Time line,  SDU Spirit, 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

 ศตวรรษที่ 21 สาํหรับ 
อ ุดมศ ึกษา 

 SDU QA โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบ 
ความร ูกอนเร ียน และหลังเรียน 
5. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8- 10 คน โดยใน 
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 
นักศึกษาระดมสมองและอภิปราย จุดออน จุด 
แข็งของตนเอง ดานการใชเทคโนโลย ีการเร ียนร ู 
ในทักษะที จําเปนในศตวรรษที่ 21 และการ 
นําไปใชไดในการดําเนินชีวิตในอนาคต จัดทํา 
เปน Mind map 
6. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก และ 
ตัวแทนกลุมคัดเลือกน ักศ ึกษามาน ําเสนอหนาชั้น 
เร ียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเร ียน  วีดีทัศน 
ร ะ บ บ WBSC, Power point, Computer, 
Overhead,  Projector 

 

4 Module 3 อัตลักษณ 6 1. ผู สอนชี แจงแนวการสอน ขอตกลงและ  

สวนดุสิต กฎเกณฑตาง ๆ ในช ันเรียน กิจกรรมการเรียน 
• สวนดุสิตกับอาหาร การสอน การวดัประเม ินผล 

- ความเปนมาเก ี ยวกับ 2. บรรยายความร ู เร่ืองสวนดุสติกับอาหาร 
อาหารของสวนด ุส ิต - ความเปนมา ประกอบดวย บคุคลที่มีคุณคา 

- การจ ัดอาหารและ 100 ป คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และ 
รูปแบบการ ตําหนักเยาวภาความเปนมาของสวนดุสติ 5 ยุค 
รับประทานอาหาร - การพ ัฒนาทางดานอาหารของมหาวทิยาลยั 
แบบตางๆ สวนดุสติ เร ิ่มจาก ย ุคอาหารการเร ือน วิทยาลัย 

- ขนมอบ/home ครูเปนหลักสูตรที พัฒนาอาชีพครูคหกรรม 
bakery ศาสตร สถาบนัราชภัฏที่เร่ิมมีหลักสูตรทางดาน 

วิทยาศาสตรที บูรณาการวิทยาศาสตรเขากับ 
อาหาร และอาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 
และนว ัตกรรมอาหาร ที่เนนเร่ืองรูปแบบอาหาร 
ที่ทันยุคสมัย แตไมขาดเร่ืองวัฒนธรรม 
3. ใหนักศึกษาชมวีดีทัศนเก่ียวกับขนมอบของ 
สวนดุสิต โดยโฮมเบเกอรี่เดิมเปนโครงการ 
อาหารกลางวนั ศึกษาเร่ืองความเปนมา บทบาท 
หนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัย 
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน 
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 



มคอ. 3 รายวชิาความเป็นสวนดุสิต 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

   นักศึกษาระดมความคิดเห็น อภิปรายสรุป 
ความรูที่ไดจากการชมวีดีทัศนในประเด็นความ 
เชี ยวชาญ การทํางานดานโภชนาการที เนน 
หลักการบริโภค โฮมเบเกอร่ีซึ่งเปนธุรกิจ 
ทางดานอาหารของมหาวิทยาลัย จัดทําเปน 
Mind map 
5. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึกและ 
ตัวแทนกลุมคัดเลือกน ักศ ึกษามาน ําเสนอหนาชั้น 
เร ียน 
6. กิจกรรม (3) ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูล 
เก่ียวกับอาหารของสวนดุสิตเพือ่นําไปเขียนเปน 
เรียงความ จํานวน 3 หนา โดยมีการอางอิงตาม 
หลักวิชาการที ถูกตอง จากสื อสิ่งพิมพและสื่อ 
อ ิเล็คทรอน ิค 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน “ขนม 
อบของสวนดุสิต” Power point, Computer, 
Overhead,  Projector 

 

5 Module 3 อัตลักษณ 6 1. บรรยายความร ู เร่ืองสวนดุสติกับอาหาร(ตอ) คณาจารย 
สวนดุสิต - ความภูมิใจในการท ีมหาวิทยาลัยรับความ 
• สวนดุสิตกับอาหาร (ตอ) ไววางใจในการจัดงานสาํคัญระดับประเทศ เชน 

- โภชนาการและการ กีฬาซีเกมส 2007 เปนการแขงขันกีฬา ซีเกมส 
เลือกรับประทาน คร้ังที่ 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที ่6 
อาหาร ถึง 15 ธ ันวาคม พ.ศ. 2550 และงานอาหารสวน 

- มารยาทในการ ดุสิต 4.0 “ก ิจกรรมคร ัวไทยส ูคร ัวโลก” 
รับประทานอาหาร - โภชนาการและการเลือกรับประทานอาหาร 

ผูสอนเนนยาการเปนผูเชี ยวชาญดานอาหาร 
การโภชนาการอาหาร การบริโภคตามหลัก 
มารยาทสากล และวฒันธรรมไทย 
2.  ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ช ม ว ีดี ท ัศ น เ ก ี่ ย ว กั บ ว ิธ ี
การรับประทานอาหารประเภทตางๆ และผูสอน 
บรรยาย มารยาทในการรับประทานอาหาร โดย 
จําลองการจัดโตะอาหารแบบสากลใหนักศึกษา 
ทุกคนไดทดลองนั่งรับประทานอาหาร 
3. ใหนักศึกษาสรุปความรูที่ไดจากการชม 
วีดีทัศน 
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมดุจดบันทึก 



มคอ. 3 รายวชิาความเป็นสวนดุสิต 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

   5. กิจกรรม (4) ใหนักศึกษาศึกษาคนควาขอมูล  
เก ี่ยวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบ 
ตางๆ แลวแสดงบทบาทสมมติวธิี 
การรับประทานอาหารในแบบตางๆ 

   สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน “วิธ ี
การรับประทานอาหารประเภทตางๆ” 
Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 

 

6 Module 3 อัตลักษณ 6 1. บรรยายความร ู เร่ือง การดูแลสุขภาวะเด็ก คณาจารย 
สวนดุสิต โดยที่การศึกษาปฐมวัยเปนอีกหนึ่งอัตลักษณ 
• การดูแลสุขภาวะเด็กและ  ของมหาวิทยาลัย พืน้ฐานของการศึกษาปฐมวัย 
ผูสูงอายุ เร่ิมจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประวัตคิวาม 

- ค ว า ม ร ู ค ว า ม เ ขา ใ จ เปนมาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พ ัฒนาการ 
เ ก ี่ ย ว ก ั บ เ ด ็ ก แ ล ะ และสุขภาวะของเด็กปฐมวัย 
ก า ร ดู แ ล  โ ด ย เ น น 2. นักศึกษาเขาศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละออ 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต อุทิศ ธรรมชาติของเด็ก กระบวนการดูแลเด็ก 
ละอออุทิศ ของบุคลากร การจัดสภาพแวดลอมที เอ้ือตอ 

- สุขภาวะของเด็ก พัฒนาการและการจัดการทางดานโภชนาการ 
ของเด็กและเขาใจเด็กเล็กมากข้ึน 
3. ใหนักศึกษาสรุปความรู เก่ียวกับการดูแลเด็ก 
ปฐมวัยและจดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจด 
บันทึก 
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน 
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 
รวมกัน คิดรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน 
และก ันจ ัดทาํ Mind map การดูแลสุขภาวะเด็ก 
5. ตัวแทนกลุมค ัดเล ือกน ักศ ึกษามาน ําเสนอหนา 
ชั้นเร ียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point, 
Computer, Overhead และ Projector 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

7 Module 3 อัตลักษณ สวน
ดุสิต 
• การดูแลสุขภาวะเด็กและ 
ผูสูงอายุ (ตอ) 

- ความร ูความเขาใจ 
เก่ียวกับผูสูงอายุและ 
การดแูลโดยเนนคณะ 
พยาบาลศาสตร 

- สุขภาวะผูสูงอาย ุ

6 1. แบงกลุมใหน ักศ ึกษากล ุมละ 8 - 10 คน เพ ื่อ 
รวมก ิจกรรม 2 หัวขอตามใบงาน 
2. มอบหมายใหน  ักศ ึกษาแตละกลุมไดทําความ เข
าใจกับสาระส ําค ัญของหนวยการเร ียนวาดวย 
การดูแลสุขภาวะผูสูงอาย ุ(จ ัดสรรเวลาในชัน้ 
เรียน) 
3. มอบหมายใหน  ักศ ึกษาระดมสมองและ 
อภิปรายกรณ ีศึกษาในประเด ็นทีอ่าจารยต ั้ง 
ค ําถามไวลวงหนา และใหน ักศ ึกษาส ืบคน 
เพ ิ่มเติมหร ือใชเอกสารประกอบการสอนใน 
ระบบ WBSC เปนแหลงอางอ ิงในการอภ ิปราย 
4. น ักศ ึกษาแตละกล ุมน ําเสนอผลการอภ ิปราย 
กรณ ีศ ึกษาในร ูปแบบของ Mind map 
5. อาจารยบ รรยายสร ุปสาระส ําค ัญ หัวขอ การ 
ดูแลส ุขภาวะผูส ูงอายแ ุ ละเชื่อมโยง ความส ัมพ ันธ
ของหนวยน ี้กับ  ประวัต ิความ เปนมาของ
มหาวทิยาล ัยสวนดสุ ิตและความเปน สวนดุสิต 
6. ประเม ินผลการอภิปรายกรณ ีศ ึกษาดวย 
rubric score 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector 

คณาจารย 

8 Module 4 วัฒนธรรม 6 1. ใหน ักศ ึกษาค ิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นวา คณาจารย 
สวนดุสิต การมีบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร กอนการนาํเขา 
• บุคล ิกภาพท ี่เหมาะสมในการ สูการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองสืบคน 
ด ํารงชีวิตในสงัคม ขอมูลเอง เร ียนร ูกอนการปฏ ิบ ัตเิพ ื่อใหน ักศึกษา 

- การใชภาษากาย ไดรูถึงบุคลกิภาพภายใน ที่สงผลตอบุคลิกภาพ 
บุคลิกภาพท ีเหมาะสม ภายนอก แลวคัดเลือกเพื่อนในหองวาใครที่มี 
ในสวนดสุิต บุคลิกภาพตามแบบความเปนสวนด ุส ิต 

- บุคลิกล ักษณะที่ด ีใน 2. บรรยายความร ู เร ื่อง บุคลิกภาพที่เหมาะสมใน 
สังคมไทย การดํารงชีวิตในสังคม 

3. แบงกล ุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกล ุมน ักศ ึกษา 
คละหลักสูตรทํากิจกรรมปรับบุคลิกภาพการใช 
ภาษากายและบุคลิกลักษณะที ดี เนนปรับ 
ความคิดที่จะสงผลตอพฤติกรรม (Mindset) ให 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

   เห็นวาสิง่ที่จะปรับเปลี่ยนเปนสิ่งด ีจึงทําใหตอง  

ปรับเปลี่ยน เนนใหเห็นถึงการมีภาพพจนที่ดีตอ 
ตัวเองและการคิดบวก 
4. จดบนัทึกสร ุปความร ูลงในสม ุดจดบนัทึก 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 

9 Module 4 วัฒนธรรม 6 1. บรรยายความร ู เร ื่อง บุคลิกภาพที เหมาะสม คณาจารย 
สวนดุสิต ในการดํารงชีวติในสังคม (ตอ) การใชภาษาเพื่อ 
• บุคล ิกภาพท ี่เหมาะสมในการ การส ือสารที่เหมาะสม ปรับความคิดที่จะสงผล 
ด ํารงชีวิตในสงัคม (ตอ) ตอพฤติกรรม (Mindset) บุคลิกภาพภายใน 

- การใชภาษาเพื่อ ที สงผลตอบุคลิกภาพภายนอก การประยุกตใช 
การสื่อสารที่เหมาะสม บุคลิกภาพและการสื อสารในสังคมทั งภายใน 

- การพ ัฒนาความคิด และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจาก 
และจ ิตใจ การเรียนการสอนในเร่ืองบุคลิกภาพแลว เนน 

- การประย ุกตใช ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความภาคภูมิใจใน 
บุคลิกภาพและการ สวนดุสติ 
สื่อสารในสังคม 2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมดุจดบันทึก 
ภายนอกสวนดสุิต 3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุ ม 

นักศึกษาคละหลักสูตร รวมก ันระดมสมองจ ัดทาํ 
Mind map สรุปบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร 
4. กิจกรรม (5) งานกลุมใหนักศึกษาแสดง 
บทบาทสมมต ิเก่ียวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค 
โดยหลงัจากแสดงบทบาทสมมติแลวใหรวมกัน 
สรุปส ิ่งทีไ่ดจากก ิจกรรม 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 

10 Module 4 วัฒนธรรม 6 1. บรรยายความร ู เรื่อง ทักษะการเรียนรูใน คณาจารย 
สวนดุสิต ศตวรรษที่ 21 เก่ียวกับการเคารพ กฎ ระเบียบ 
• ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ ทางสงัคมและองคกรในการอยูรวมกัน 
ที่ 21 2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมดุจดบันทึก 

- การเคารพกฎ ระเบียบ 3. แบงกลุ มๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุ ม 
ทางส ังคมและองคกร นักศึกษาคละหลักสูตร เนนการประยุกตใช 
ในการอย ูรวมกัน เทคโนโลยีโทรศัพทท ีใชมีท ัง ระบบ IOS ระบบ 

แอนดรอยด (Android) 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

   สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector 

 

11 Module 4 วัฒนธรรม สวน
ดุสิต 
• ทักษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษท ี่ 21 (ตอ) 

- มาตรฐานการทาํงาน 
และการด ํารงตน 

6 1. กิจกรรม (6) แบงกลุมนักศึกษา 8-10 คน 
ระดมความคิด ในการออกแบบ Application 
หรือ นวัตกรรม เชน AR VR เพื่อ พัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือ งาน ในอนาคต 
2. นักศึกษาและผู สอนรวมกัน สังเคราะห 
มาตรฐานการปฏิบ ัติงานในความสวนดุสิตจาก 
การทาํงานเพ ื่อสรางสรรคนวตักรรม 
3. นักศึกษาและผูสอนรวมกันสรุปมาตรฐาน 
การทํางานและการดํารงตนบนวัฒนธรรมความ 
เปนสวนดุสิต 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Projector, smart board, 
smart phone/smart device 

คณาจารย 

12 Module 5 คนสวนด ุสิต 6 1. บรรยายความร ู เร่ือง สวนดุสิตกับความ คณาจารย 
เร ียนร ูส ูการเปล ี่ยนแปลง หลากหลายทางสังคมพหุวฒันธรรม 
•  ส ว น ด ุ สิ ต กั บ ค ว า ม 2. จดบนัทึกสร ุปความร ูลงในสม ุดจดบนัทึก 
ห ล าก ห ล าย ทา งสังคมพหุ 3. ก ิจกรรม (7) แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดย 
วัฒนธรรม ในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตร ใหน ักศ ึกษาระดม 

- การรับร ูและเล ือกสรร สมองแลวเลือกกรณ ีศ ึกษาทางสงัคมพห ุวฒันธรรม 
สิ่งด ีงามทางส ังคมพหุ ขอดีที่ควรนํามาปรับใชจัดทํา Mind map สราง 
วัฒนธรรม เกมส ๒๐ คําถาม ใหนักศึกษารวมกันขยาย 

ความ เกิดเปนองคความรูจากคําสําคัญ 
4. ต ัวแทนกลุมคัดเล ือกน ักศึกษามาน ําเสนอหนา 
ชั้นเร ียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point, 
Computer, Overhead, Projector 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

13 Module 5 คนสวนด ุสิต เร ียน
ร ูส ูการเปล ี่ยนแปลง 
• สวนดุสิตกับความ 
หลากหลายทางสังคมพห ุ 
วัฒนธรรม (ตอ) 

- การประย ุกตใช 
ศิลปวฒันธรรม 

- การดาํรงตนในสงัคม 
พหุวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1. จัดกิจกรรมการนําชมแหลงเรียนรูความหลาก 
หลายทางวฒันธรรม (พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร*)  
*แหลงเรียนรูจะเปลี่ยนแปลงทุกเทอมเพื่อใหมี
ความหลากหลาย 
2. กิจกรรม (8) แบงกลุมยอย เพื่อใหนักศึกษาได
ทํากิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active 
Learning) โดยใหนักศึกษาหาชิน้งานที่แสดงออก
ถึงความหลากลายทางวฒันธรรมทั้งโลกเกาและ
โลกใหม ณ แหลงเรียนรู นาํเสนอเปนรายกลุม 
และผลงานเดี่ยว 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, E-learning วิชา
ความเปนสวนดุสติ, โบราณสถาน โบราณวัตถุและ
ชิ้นงานที่เก่ียวของ 

คณาจารย 

14 Module 5 คนสวนด ุสิต 6 1.บรรยายความร ู เร่ือง สวนดุสติกับอนาคต คณาจารย 
เร ียนร ูส ูการเปล ี่ยนแปลง การดํารงตนในสังคมปจจุบนัและอนาคต การใช 
• สวนดุสิตกับอนาคต เทคโนโลย ี การประย ุกตใชปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ียง 

- การดาํรงตนในสงัคม 2. จดบันทึกสร ุปความร ูลงในสม ุดจดบ ันทึก 
ปจจุบนัและอนาคต 3. แบงกลุ มๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุ ม 

- การประย ุกตใช นักศึกษาคละหลักสูตร ระดมความคิดจาก 
เทคโนโลย ี นักศึกษาสูการตอยอดในปจจุบนัและอนาคตจัด 

- การประย ุกตใช ก ิจกรรม ดังน ี้ 
ปรัชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ 1 ความชอบและไมชอบ โดยให 
พอเพียง นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัย 

สวนดุสติ 
กิจกรรมที ่ 2 สะทอนความคิดเก่ียวกับสวน 

ดุสิตในอนาคต 
กิจกรรมท ี่ 3 จะทําอยางไรใหเปาหมายที่คิด 

จากก ิจกรรมที่ 2 เปนความจริง โดยน ักศ ึกษาจะ 
นําเสนอแนวทาง วิธ ีการทีจ่ะทาํใหเปนไปไดตาม 
เปาหมายที่ตั้งไว 
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอ 
หนาชัน้เรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Powerpoint, Computer, Overhead , Projector 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

ก ิจกรรมการเร ียนการสอน สื่อที่
ใช (ถามี) 

ผูสอน 

15 Module 6 นว ัตกรรม 6 1.ก ิจกรรมที ่(9) นักศึกษานําเสนอกิจกรรม ผล คณาจารย 
นักศึกษาสวนดุสิต ก า ร ดํ า เ น ิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร Saun Dusit 
• ปจฉิมนิเทศ ทบทวน Innovation by Young Blood เสนออาจารย 
บทเรียน ผูสอนและนําเสนอผลงานผานระบบออนไลน 

2. ทบทวนเนื้อหาและองคความรูของรายวิชา 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, E-learning 
วิ ช า ค ว า ม เ ปน ส ว น ดุสิต , power point, 
Computer, Overhead, Projector แ ล ะ 
แบบทดสอบความรูหลังจากเรียน 

* ในส ัปดาหที่ 5 อาจารยผูสอนอธิบายการเตร ียมความพรอมในการจดก ิจกรรมที่ (9) โครงการ Saun Dusit 
Innovation by Young Blood จ ํานวน 1 โครงการ เพ ื่อคนหาแรงบนัดาลใจ เชน โครงการตรา 
มหาวิทยาลยั กลองบรรจุเบเกอร ี่ สัญลักษณประจาํหลักสูตร เพลงสถาบนั เปนตน โดยใหนักศึกษา แบงก
ลุมๆ ละ 8-10 คน 

 
2. แผนการประเม ินผลการเร ียนร ู 

 
 

ก ิจกรรม/ 
โครงการ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ 
ประเมิน 

ส ัดสวนของการ 
ประเมินผล 

1-8 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ 
การเขาชั้นเรียน 

1-15 10% 

1-8 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 1-15 60% 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, ความรับผิดชอบ และการม ีสวนรวม 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2. ประเดน็องคความร ู ทักษะ การบูรณาการ 
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, การสืบคนขอมูล และการประย ุกตไปใช 
5.1.2 3.การนําเสนองานผลงานและสัมฤทธิผล 
(โครงการฯ, งาน ของงาน 
เรียงความ,งานผลิตสื่อ 
และปฏิทนิเหต ุการณ 
ทางประวตั ิศาสตรของ 
มหาวทิยาล ัย) 
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ก ิจกรรม/ 
โครงการ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ 
ประเมิน 

ส ัดสวนของการ 
ประเมินผล 

9 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 16 30% 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, ความรับผิดชอบ และการม ีสวนรวม 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2. การสรุปประเด็นองคความร ู ทักษะตาม 
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, จุดประสงคจากเนื้อหาในหนวยการเรียนของ 
5.1.2 รายวิชาความเปนสวนดุสิต 
(โครงการ Saun Dusit 
Innovation by 
Young Blood) 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารและต ําราหล ัก 
เอกสารประกอบการเร ียน รายว ิชาความเปนสวนด ุส ิต 

2. เอกสารและขอม ูลส ําคัญ 
- หนังสือสวนดุสิตจากอดีตถึงปจจุบัน 
- สื่อวีดีทัศน สาระสาํค ัญของเน ื้อหาแตละสวน 

 - สาระสาํค ัญของเน ื้อหาแตละสวนผานระบบ WBSC 

 - เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต www.dusit.ac.th 

3. เอกสารและขอม ูลแนะนํา 
1. คณะมน ุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาล ัยคร ูสวนด ุส ิต. (2537). 50 ป ว ิทยาล ัยคร ูสวนด ุสต. 
2. มหาว ิทยาล ัยราชภัฎสวนด ุส ิต. (2547). 70 ป มหาว ิทยาล ัยราชภัฎสวนด ุสต. มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฎ
สวนด ุส ิต. 
3. ว ังสวนด ุส ิต. (2557).  มติชน : กร ุงเทพฯ. 
4. สมเด ็จพระพ ันว ัสสาฯ ก ับส ังคมไทย. (2550) สําน ักภาษาและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

สวนดุสติ ประกอบการส ัมมนา ดุสิตาวชิาการ คร ั้งที่ 1 พ.ศ. 2550. 
5. สาระ มีผลกิจ. (2542). สตรีในราชสาน ักสยามตัง้แตร ัชกาลพระบาทสมเด ็จพระจอมเกลาเจ

าอย ูหัว ถ ึงร ัชกาลพระบาทสมเด ็จพระมงกฎุเกลาเจาอย ูห ัว พ.ศ.2394-2468. สาขาวชิา 
ประว ัต ิศาสตรเอเช ีย ตะวนัออกเฉียงใต ภาคว ิชาประวัต ิศาสตร มหาวทิยาล ัยศิลปากร. 

6. สาระ ม ีผลก ิจ. (2551). ราชสาน ักฝายในสม ัยร ัตนโกส ินทร. กร ุงเทพฯ : บร ิษัทอ ัมร ินทรบุคเซ ็นเตอร
จ ําก ัด. 
7. วารสารสังคมมน ุษย คณะมน ุษยศาสตรและส ังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับที่1 ป 
การศ ึกษา 2543 
8. วารสารส ังคมมน ุษย คณะมน ุษยศาสตรและสงัคมศาสตร มหาวทิยาลัยราชภ ัฏสวนดสุ ิต ฉบับที่ 1 ป 
การศึกษา 2547 

 
หมวดที ่7 การประเม ินและปร ับปรุงการด ําเน ินการของรายว ิชา 

 
1. กลย ุทธการประเม ินประส ิทธิผลของรายว ิชาโดยนักศ ึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั นเรียน 
สื่อการสอน และผลการเร ียนร ูท ี่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอร 
ของมหาวิทยาลัย 

 
2. กลย ุทธการประเม ินการสอน 

2.1 การประเม ินจากผลการเร ียนของผูเร ียน 
2.2 การส ังเกตการสอนของคณาจารย 
2.3 การประเม ินผลความพ ึงพอใจในการจ ัดการเร ียนการสอนวชิาความเปนสวนด ุส ิต 
2.4 การประเม ินประสิทธิภาพการจ ัดการเร ียนการสอนโดยน ักศ ึกษา ผานระบบ On-line 
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3. การปรับปรุงการสอน 
3.1 ส ัมภาษณน ักศ ึกษาหาขอปรับปร ุงการเรียนการสอน 
3.2 ม ีการวิจ ัยช ั้นเรียนเพ ื่อพ ัฒนาการเร ียนการสอน 
3.3 มีการนําผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเน ื้อหาสาระการเรียนการ 

สอนในคร้ังตอไป 
3.4 มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ 

On-line ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย มาปรับปร ุงการเร ียนการสอน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลส ัมฤทธ ิ์ของน ักศึกษาในรายว ิชา 
โดยใชกระบวนการประชุมคณาจารยผูสอนทุกทานเพ ื่อชวยกันวิเคราะหขอสอบ และคะแนนสอบ 

ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพื่อนําไปปรับปรุงใหไปในทิศทางเดียวกันในปการศึกษาตอไป 
 

5. การด ําเน ินการทบทวนและการวางแผนปร ับปรุงประส ิทธ ิผลของรายว ิชา 
5.1 จ ัดการประชุมคณาจารยผูสอนในรายวชิารวมกัน 
5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนําประสิทธิผลของ 

รายวิชา ท ังวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในช ั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนร ูท ี่ไดรับ 
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา 

5.3 ปรับปรุงรายวชิาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์
 

********************************************* 
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