
รายละเอี ยดของรายวี ชา 
 

ชื่อสถาบันอี ดมศึกษา มหาวทิยาลั ยสวนดสุิต 
วี ทยาเขต/คณะ/ภาควี ชา หมวดวัิชาศั กษาท ว่ไป 

 

 
1. รหัสและชื่อรายว ชา 

หมวดที ่ี1ีขอมี ลทีั่วไป 

ชื่อรายวิชาภาษาไทย 1500201 ความเปนสวนดสุิตั
ชื่อรายวิชาภาษาอ งกฤษัั1500201 Suan Dusit Spirit 

 
2. จี านวนหนวยก ต 

4ัหนวยกิตั4(2-4-6) 
 

3. หลักสี ตรและประเภทของรายว ชา 
หมวดวัิชาศั กษาท ว่ไป 

 
4. อาจารยผ รีับผ ดชอบรายว ชาและอาจารยผ สอน 

4.1ัอาจารยผรู บผัิดชอบรายวชิาั:ั- 
4.2ัอาจารยผสูอนั:ัคณาจารยมหาวทิยาลั ยสวนดัุสัิต 

 
5. ภาคการศีึกษา/ชีั้นปที ่เรี ยน 

ภาคการศั กษาที่ั1-2ั/ัช ้นปที่ั1-4 
 

6. รายวี ชาที ่ตองเรี ยนมากอนี(Pre-requisite) (ถาม ) 
ไมมัี 

 
7. รายวี ชาที ่ตองเรี ยนพรอมกีันี(Co-requisites) (ถามี ) 

ไมมัี 
 

8. สถานท ่เร ยน 
ในมหาวิทยาลั ยสวนดสุัิต กัรัุงเทพมหานครัวทิยาเขตสัุพรรณบัุรัีัและศูนยการศ กษานอกที่ต ้ง 

 
9. วีันที ่จีัดที าหรือปรีับปรี งรายละเอี ยดของรายวี ชาคร้ังลาส ด 

26 พฤศจิกายนั2562 
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หมวดที ่ี2ีจี ดมี งหมายและวัตถ ประสงค 
 

1. จ ดม งหมายของรายว ชา 
1.1ีพ ทธ พ สัยี(ความรัูทัี่ไดร บจากการเรัียน) 

1.1.1ัสามารถอธิบายถ งประว ตคิวามเปนมาของมหาวิทยาล ยสวนดุสิตต ง้แตอดีตจนถ งปจจุบ นได 
1.1.2ั สามารถอธิบายถ งอ ตล กษณแหงว ฒนธรรมสวนดุสิตั การมีคุณธรรมั จริยธรรมและมารยาทั

อยางไทยัสคูวามเปนสุภาพบุรษุและสุภาพสตรี 
1.1.3ั สามารถอธิบายถ งพ ฒนาการในสาขาวชิาที่โดดเดนของมหาวิทยาล ยัไดแกัการเรัือนั วชิาชพีั

ครูั สาธิตอนุบาลละอออุทิศัการศ กษาพิเศษัอาหารั อุตสาหกรรมการบริการังานการพยาบาลัตลอดท ้งั
ศิลปว ฒนธรรมที่ดีงาม 

1.2ีทักษะพ สัยี(ความสามารถัท กษะการปฏิบ ติั การใชัIT ที่ไดรั บจากการเรัียน) 
1.2.1ัมีท กษะในการคิดวิเคราะหและเทาท นตอการสภาวการณแหงการเปลี่ยนแปลงของส งคมโลก 
1.2.2ัมีท กษะในการคนควาัการค ดเลือกัวินิจฉ ยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 

21ตลอดท ้งมีความรูเทาท นสื่อตางๆัอาทิัหน งสือัแหลงเรียนรูัและเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทตางๆ 
1.2.3ั มีท กษะในการนําความรทูี่ไดไปใชประยุกตใชในการดํารงชีวิตตอไปอนาคตั ภายใตหนาที่และั

พ นธะแหงความเปนศิษยแหงมหาวิทยาล ยสวนดุสิต 
1.3ีจ ตพ สัยี(ท ศนคติัคัุณธรรมัจรัิยธรรมัทัี่ไดร บจากการเรัียน) 

1.3.1ัมคัี วามร กและความภาคภูมิใจในความเปนสวนดสุิต 

1.3.2ัมัีคัุณธรรมัจริยธรรมและจิตสําน กที่ดีตอตนเองและส งคม 
1.3.3ัสามารถอยูรวมก นไดภายใตความหลากหลายของส งคมและว ฒนธรรม 

 
2. วีัตถ ประสงคในการพีัฒนา/ปรับปร งรายว ชา 

เพัื่อเปนรายวัิชาทีั ใหความรัูัปลูกฝง สัรางผลผลัิตแหงความเปนวั ฒนธรรมสวนดสุัิตผานตั วนั กศั กษาั
ซั ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาล ยโดยตรงและออกไปรั บใชสั งคมอยางมัีคัุณภาพ 
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1. คี าอธี บายรายว ชา 

หมวดที ่ี3ีลีักษณะและการดี าเนี นการ 

 

พ ฒนาการความเปนมาของมหาวิทยาล ยสวนดุสิตต ้งแตอดีตจนถ งปจจุบ นั อ ตล กษณแหงั
ว ฒนธรรมสวนดุสิตั มารยาทอยางไทยและการนําไปสูความเปนผูดีทัี่ไดชืั อวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีั
พ ฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเดนของมหาวิทยาล ยั ดานการเรัือนั วชิาชีพครูั สาธติอนุบาลละอออุทิศั
การศ กษาพิเศษั อาหารั อุตสาหกรรมการบริการั งานการพยาบาลั ตลอดท ้งศิลปว ฒนธรรมทัี่ดีงามั อ นั
แสดงออกถ งความเปนไทยและเทาท นตอการเปลี่ยนแปลงของส งคมโลกในทุกมิติั การเรียนรูดวยตนเองั
ความเขาใจตนเองและผูอ่ืนั บุคลิกภาพตามรูปแบบความเปนสวนดุสิตั ความร กั ความศร ทธาั มุงม ่นัทมุเทั
ในการทํางานดวยความประณีตัและรจูริงในสิ่งที่ทํา 

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. จ านวนชั่วโมงท ่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยายีการฝก สอนเสร ม ปฏ บตัี /งานภาคสนาม/ี
การฝกงาน 

การศีึกษาดวยตนเอง 

30ัชั ่วโมง สอนเสรัิมตามความั
ตองการของนั กศั กษาั

เฉพาะราย 

60ัชั ่วโมง 90ัช ่วโมง 

 

3. จ านวนชั่วโมงตอสัปดาหท ่อาจารยใหค าปรึกษาและแนะน าทางว ชาการแกนักศึกษาเปนรายบ คคล 
3.1ัอาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปร กษาผานเว็บไซตสําน กสงเสริมวิชาการและงานั

ทะเบยีนัหรือัSocial Media 
3.2ัผูเรียนน ดว นเวลาลวงหนาผานชองทางสื่อสารัหรือมาพบอาจารยเปนรายบุคคลัหรือกลุมตามั

ความตองการของน กศ กษาัอยางนอยั1ัช ่วโมง/ตอส ปดาห 
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หมวดที ่ี4ีการพีัฒนาการเรี ยนรี ของนีักศึกษา 
 

1. คี ณธรรมีจรี ยธรรม 
1.1ีผลการเรี ยนรี ดานคี ณธรรมีจรี ยธรรม 

1.1.1ี ม ค ณลักษณะตามคาน ยมไทยท ่ด ี ไดแกี การประพฤต ตนตามหลักค ณธรรมจร ยธรรมี
พีื้นฐานีม ความรักชาต ีศาสนีกษัตร ยีซื่อสัตยีมี ระเบ ยบวี นัยีรักษากฎหมายีม อ ดมการณในส ่งท ่ด งามี
มี ความกตีัญ ี ีมี สีัมมาคารวะีร จักเคารพผ ใหญีและร จักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณ ไทย 

1.1.2ัรัูจั กประหย ดัอดออมตามแนวปร ชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.3ี ม จ ตสาธารณะี ไดแกีค ณลักษณะการม จ ตใจเส ยสละี เห็นแกประโยชนสวนรวมเอื้ออาทรี

ใสใจเพื่อนและผ อื่นใหความรวมมือตอการเร ยนการสอนและก จกรรมสาธารณะ 
1.1.4ีม ความภาคภ ม ใจในความเปนไทย 
1.1.5ัท ศนคตปิฏิเสธคอร ปช นัการแสดงออกในดานความคิดและพฤติกรรม 
1.1.6 มี ความเปนสวนด ส ตีไดแกีการม ความรักและศรัทธาในองคกรีด ารงตนอยางม ศักด ์ศร ี ม 

งมั่นีท มเทีรวมแรงใจเปนหนึ่งเด ยวีขยันอดทนีพากเพ ยรีใฝร ม ความประณ ตพี ถ พ ถันและรี จร งี ใน
ส ่งท ่ท าี แสดงความเปนผ น าและความเปนสวนด ส ตไดอยางเหมาะสมในท กสถานการณจนเปนที ่ี
ประจีักษตอสาธารณะ 

1.2ีวี ธ สอน 
จ ดการเรียนรูโดยการสอดแทรกคุณธรรมั จริยธรรมั และความร บผิดชอบั ประกอบการบรรยายั

พรอมยกกรณัีศ กษาเกี่ยวก บคุณธรรมั จริยธรรมั และใหน กศ กษาไดใชกระบวนการแกปญหาั (Problem 
Based Learning) จากกรณัีศั กษาั(Case Study) ที่ยกต วอยางันอกจากนัี้ยั งใชวิธี 

1.2.1ัอาจารยผูสอนเปนแบบอยางทัี่ดีในดานคุณธรรมัจริยธรรมและความร บผิดชอบัตลอดทั ้งั
ความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิตและความเปนไทย 

1.2.2ัเพิ่มการอบรมจิตสําน กคุณธรรมัจริยธรรมัสรางจิตสาธารณะัและความร บผิดชอบโดยั
สอดแทรกอยูในเนื้อหารายวิชา 

1.2.3ัใชกรณีศ กษาจากสื่อจากเหตุการณและขาวตางๆั เนนใหน กศ กษามีจิตอาสาัเคารพสิทธขิองั
ตนเองและผอ่ืูนัตลอดท ้งกติกาตางๆัของส งคมโดยรวม 

1.2.4ัมอบหมายงานกลุมใหเกิดการระดมสมองั(Brainstorming) 
1.3ีว ธ การประเม นผล 

1.3.1ัประเมินจากการตรงเวลาของน กศ กษาในการเขาช ้นเรียนัการสงงานตามกําหนดัระยะเวลาั
ที่มอบหมายัการรวมกัิจกรรมและการสั งเกตพฤตัิกรรมในระหวางเรัียน 

1.3.2ัจากการส งเกตการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทางความคิดัอารมณัและการแสดงออกภายหล งั
จากการเรัียนการสอนัการบรรยายและสื่อที่ใชประกอบในการเรัียน 

1.3.3ัประเมัินจากความรั บผิดชอบในหนาที่ทีไ่ดร บมอบหมาย 
 

2. ความร  
2.1ีผลการเรี ยนรี ดานความรี  

2.1.1ัมีความรูอยางกวางขวางเพื่อเสริมสรางความเปนมนุษยทีส่มบูรณ 
2.1.2ัมโีลกท ศนกวางไกล 
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2.1.3ีม ความรี ีความเขาใจในเรื่องท ่เก ่ยวกับตนเองและผ อืี นี สังคมีศ ลปวัฒนธรรมและี
ธรรมชาตี  

2.2ีว ธี สอน 
2.2.1ั ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบั ท ้งการบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎีั

และการวิเคราะหจากหลายสถานการณ 
2.2.2ั ฝกทั กษะกระบวนการแสวงหาความรัูและสงเสรัิมใหผเูรัียนสรางความรัูั ความเขาใจในเรัื่องั

ทีั ศ กษาดวยตนเองั โดยจ ดกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียนั (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปนั
ศูน ยัก ลั าังั ( Sัtudent Center) ก าั รัอ ภัิป รัา ยั กั ลัุ มัั ( Gัroup Discussion) แ ลั ะัก าั รัระ ดั มั สั มั อั งัั
(Brainstorming) ท ั งจากการคนควาดวยตนเองั (Self Study) ผานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศั
(internet) และสื่อตางๆัที่หลากหลาย 

2.2.3ัใชกรณีศ กษา (ัCase Study) ยกต วอยาง อัธิบายและสาธติัโดยบรรยายประกอบสื่อ สัิ่งพัิมพั
สื่อวีดีท ศนัและสื่อสารสนเทศตางๆัที่เก่ียวของ 

2.2.4ั การจ ดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญทีั มีประสบการณตรงมาเปนั
วัิทยากรพิเศษเฉพาะเรัื่อง 

2.2.5ั การทําโครงการั (Project Based Learning) เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูจากเนื้อหาในั
รายวิชาและเสริมสรางศ กยภาพของน กศ กษาในการคนควาัการทํางานรวมกั นอยางมปีระสทิธภิาพ 

2.3ีว ธ การประเมี นผล 
2.3.1ัการทําแบบทดสอบกอนและหล งเรัียนั(Pre-test and Post-test) 
2.3.2ัพัิจารณาจากการอภปิรายประเดั็นเนัื้อหาในบทเรัียนรวมก น 
2.3.3ัการสอบเกั็บคะแนนยอยแบบทดสอบจากเนัื้อหาในบทเรัียน 
2.3.4ัการสอบปลายภาค 
2.3.5ัการทําแบบฝกปฏิบ ติ 
2.3.6ัจากผลสั มฤทธิ์ของโครงการฯ 
2.3.7ัจากการนาํเสนอผลงานในชั ้นเรัียน 
2.3.8ัจากคาระดั บคะแนนทีไ่ดรั บเมัื่อสิ้นสัุดภาคการศ กษา 

 
3. ทักษะทางปญญา 

3.1ีผลการเรี ยนรี ดานทีักษะทางปญญา 
3.1.1ีม ทักษะในการแสวงหาความร ตลอดช ว ตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3.1.4ีม ทักษะการค ดสรางสรรคเช งนวัตกรรม 

3.2ีว ธ สอน 
3.2.1ัเปดประเด็น/สรางคําถามในช ้นเรียนอยางตอเนื่อง 
3.2.2ั จ ดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวมั เชนั มีกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียนั (Active 

Learning) เพื่อนําไปสูการอภิปรายกลุมั (Group Discussion) และการระดมสมองั(Brainstorming) เชนั
ระบกุรณัีศั กษาปญหาในชีวติประจาํว นัเพื่อฝกใหน กศ กษาหาแนวทางแกไข 

3.2.3ั การทัําโครงการั(Project Based Learning) ซั ่งเปนกระบวนการเรัียนรัูของผเูรัียนทีั จะตองสัืบคนั
เสาะหาัสํารวจ ตัรวจสอบัและคนควา ดัวยวิธัีการตางัๆ ัทาํใหผัูเรัียนตองใชักรณัีศั กษา (ัCase Study) กรณัีปญหาั
(Problem Based Learning) รวมท ้งัการอภัิปรายกลุม (ัGroup Discussion) และ กัารระดมสมองั(Brainstorming) 
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เพัื่อใหผูเรัียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดัมัีความคัิดรัิเรัิ่มในการทาํงานใหมัีประสัิทธัิภาพและประสทิธผิลมากั
ข น้และ สัามารถสรางเปนองคความรัูของผัูเรัียนเองได 

3.2.4ัแนะนัําแหลงขอมัูลประเภทตางๆัและวธิัีการเลือกขอมัูลทัี่นาเชัื่อถัือในการคนควาประกอบการทัําั
โครงการั ฯั และสําหร บการศ กษาคนควาดวยตนเองั ไดแกั เอกสารั หนวยงานั องคกรั สื่อสิั งพิมพั
สื่ออัิเลั็กโทรนัิกสัเชนัระบบเครัือขายขอมัูลสารสนเทศ (ัInternet) และบัุคคลตั วอยางัหรัือผัูมัีประสบการณ 

3.2.5ันํานั กศั กษาไปทั ศนศั กษาแหลงเรัียนรัูนอกหองเรัียนทีั เกัีั ยวของกั บสั มพั นธกั บเนัื้อหาใน 
รายวิชา 

3.3ีว ธ การประเมี นผล 
3.3.1ัประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็นัการแกปญหาัผลงานั และั การ

นําเสนอผลงานในช น้เรัียน 
3.3.2ัจากผลสั มฤทธิ์ของการทาํโครงการฯ 

 
4. ทักษะความสีัมพีันธระหวางบ คคลและความรบัผี ดชอบ 

4.1ีผลการเรี ยนรี ดานทีักษะความสีัมพีันธระหวางบ คคลและความรับผี ดชอบ 
4.1.3ี ม ทักษะในการประสานงานความรวมมือในการท างานเปนท มี การเปนผ น าและผ ตามท ่ด ี

มี มนี ษยสีัมพีันธที ่ดี ีม ทักษะในการแกปญหาสังคมไดแกีการรับร ปญหาี การเขาใจปญหาี การเรี ยงลี าดบัี
ความสี าคีัญของปญหาีและแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันต ว ธ  

4.2ีว ธ สอน 
4.2.1ััจั ดกัิจกรรมการเรัียนการสอนแบบมัีสวนรวมเพัื่อสรางความรวมมือ 
4.2.2ััยกต วอยางกรณีศ กษา 
4.2.3ั การมอบหมายงานกลุมการจ ดทําโครงการั (Project Based Learning) ใหผูเรียนไดใชั

การท กษะดานตางๆั ในศตวรรษที่ั 21ั เพื่อใชในการแสวงหาความรัูั การคนควาหาคําตอบั การแกปญหาั
หรือการทดสอบตามความสนใจของตนเองัตลอดท ้งการพ ฒนาคุณภาพของผลงานไดเองตอไปในอนาคต 

4.2.4ัเปดโอกาสใหน กศ กษาที่ไมเขาช ้นเรียนันําเสนอผลงานฉบ บใหมที่แตกตางจากน กศ กษาที่ั
เขาช ้นเรียนตามปกต ิ

4.3ีว ธ การประเม นผล 
4.3.1ัจากการพฤตัิกรรมและการแสดงออกัเชนัซั กถามระหวางผสูอนและผเูรัียน 
4.3.2ัส งเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางัๆ 
4.3.3ัพิจารณาจากผลงานโครงการฯัความครบถวนช ดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมายั

และการนาํเสนอ 
 

5. ทักษะการว เคราะหเช งตัวเลขีการสื่อสารีและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 
5.1ีผลการเรี ยนรี ดานทีักษะการวี เคราะหเช งตีัวเลขีการสีื่อสารีและการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ 

5.1.2ีใชภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสื่อสารอยางม ประส ทธ ภาพ 
5.2ีว ธ สอน 

5.2.1ัจ ดกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจ กการวิเคราะหสถานการณตางๆัจากกรณีศ กษาและั
ต วอยางจากขอมูลและสื่อสารสนเทศตางๆ 

5.2.2ัแนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูลัแหลงขอมูลัและวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือ 
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5.2.3ัมอบหมายงานใหน กศ กษาคนควาดวยตนเองั(Case Study) โครงการฯัหรือัรายงานตามั
ห วขอที่กําหนดใหและนํามานําเสนอัโดยสบืคนจากสื่อที่หลากหลาย 

5.3ีว ธ การประเม นผล 
5.3.1ัการอภัิปรายและการมีสวนรวมในระหวางชั ้นเรียน 
5.3.2ัส งเกตพฤตัิกรรมในการแสดงออกในเรัื่องการวิเคราะหและการใชเหตัุผล 
5.3.3ัการจั ดทาํัโครงการฯัตลอดทั ้งการนัําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยัีประเภทตางๆ 
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1. แผนการสอน 

หมวดที ่ี5ีแผนการสอนและการประเมี นผล 

 

 

สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

1 Module 1ีสวนดี สี ตจากอด ต 6 1. ผูสอนชีั แจงแนวการสอนัขอตกลงและ คณาจารย 

สี ปจจี บีัน กฎเกณฑตางัๆัในชั ้นเรัียนักัิจกรรมการเรัียน 

• ปฐมนัิเทศและแนะนาํ การสอนัการวั ดประเมัินผล 

แนวทางจ ดการเรัียนการสอน 2. นั กศั กษารั บชมวีดัีท ศนแนะนัํามหาวิทยาล ย 

ในรายวชิา 3. ผูสอนและน กศ กษารวมก นสรุปความรูจาก 
• ประวัต ความเปนมาของ การรั บชมวีดัีทั ศน 
สวนด ส ต 4. กี จกรรมี(1)ักิจกรรมท ้งหมดั8-9ัเกมโดยแบ ง 
ตั้งแตีพ.ศ.ี2477ี–ีปจจ บัน ักลุ มน กศ กษาเป็นกลุ มละั7-8ัคนัหรือปร บตาม 

 
 
 
โดยในกลุมนั กศั กษาคละหลั กสูตร แัละมอบหมาย 

- การจ ดต ้งโรงเรียนการ จํานวนน กศ กษาที่ลงทะเบียนเรียนัในกลุ ม 
ัััััเรัือน น กศ กษาคละหล กสูตรัและมอบหมายให  
- ก าัร จั ด ตั ้ง โั รัง เั รัีย นั ใหนั กศั กษาศั กษาัคนควาประว ตัิความเปนมาของ 

อนุบาลละอออุทิศ มหาวิทยาล ยสวนดุสิตแตละชวงสม ยพรอมก บ 
- ส วั นั ดัุ สัิ ตั สั มัั ยั เั ปั นั รวมกั นอภิปรายในแตละกลมุถั งความโดดเดนใน 

วิทยาล ยครู แตละชวงสมั ยัรวมถั งสิ่งที่เปนความภาคภัูมัิใจและ 
- ส วั นั ดัุ สัิ ตั สั มัั ยั เั ปั นั ควรธํารงไวัโดยแบงเปน 5ััสมั ยัไดแก 

สถาบ นราชภ ฏ 1) สม ยของการกอกําเนิดโรงเรียนการเรือน 

- ส วั นั ดัุ สัิ ตั สั มัั ยั เั ปั นั และโรงเรัียนอนัุบาลละอออัุทัิศ 

มหาวิทยาล ยราชภ ฏ 2) สมั ยเปนวัิทยาลั ยครัู 
- สวนดุสิตก บความเปน 3) สมั ยเปนสถาบ นราชภั ฏ 

มหาวิทยาล ยในกําก บ 4) สมั ยเปนมหาวิทยาล ยราชภั ฏ 

 5) สมั ยเปนมหาวิทยาล ยในกัํากั บ 

 สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียนั“สวนดุสิตจาก 

 อดีตถ งปจจุบ น”ััวีดีท ศนั“กวาจะมาเปน 

ส วัน ดุัสิตั แ นั ะันําสถ าันทีั ”ั เ พั ลั งัปร ะัจํา 
มหาวิทยาล ยสวนดุสิตัระบบัWBSC 

Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector,ัเกมบิงโก,ัSDU Timeline,เกมติด
เกาะร าง เกาะล าง,ัเกมบิงโก(ภาษาอ งกฤษ),เกมเติมคํา 
ในช องว าง(ประกาศ+EDO),ัเกมReading,TOEIC 
 Trial 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

2 Module 2ีเรี ยนรี รอบรั้วีสวน
ด ส ต 
• อาคารสถานที ่และแนวคี ดในี
การออกแบบ 

- ศั กษาอาคารสถานที่ั
สําค ญและแนวคิดการั
กอสรางและัการ
ออกแบบ 

- พัื้นทัี่นอกั
มหาวิทยาล ย 

- แนวคัิดการจ ดั
การศั กษานอกสถานั
ที่ต ้ง 

6 1. ผูสอนชีั แจงแนวการสอนั ขอตกลงและั
กฎเกณฑตางัๆั ในช ั นเรียนั กิจกรรมการเรียนั
การสอนัการว ดประเมัินผล 
2. ผูสอนบรรยายความรู เกี่ยวก บทีั มาและั
ประวั ตัิศาสตรของสถาปตยกรรม อัาคารสถานที่ั
สําค ญๆัในมหาวิทยาล ยัแนวคิดการกอสรางั
และการออกแบบั พื้นทีั นอกมหาวิทยาล ยั
รวมถ งแนวคิดการจ ดการศ กษานอกสถานที่ต ง้ั
เร่ืองัว งัเจานายัผดูีัความรูสูว ฒนธรรมสวนั
ดุสิตัโดยน กศ กษาจะไดร บการทดสอบความรัูั
กอนเรียนัและหล งเรียน 
3. ก จกรรมี(2) จ ดกิจกรรมออกภาคสนามใหั
น ก ศั ก ษัาแ บังก ลัุมๆล ะัั 5- 6ัค นัั โด ยั กัารั
แบงกลมุในแตละกลมุน กศ กษาจะคละหล กสูตรั
เัพัื่ อั ไั ปั สัํ าั รั วั จั อั าั คั าั รัั ส ถั าั นั ทัี่ั ต ้ งั ขั อั งัั
มหาวิทยาล ยและพื้นทีั ต ้งนอกมหาวิทยาล ยั
แลวทําแผนทัี่ั(Map) มหาวิทยาล ยลงในใบงานั
สรุป 
4. จดบ นท กสรุปความรูลงในสมุดจดบ นท กั
และตั วแทนกลุมคั ดเลอืกนั กศั กษามานัําเสนอหนาั
ช ้นเรัียน 
สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรัียนั Power point, 
Computer, Overhead, Projector 

คณาจารย 

3 Module 2ีเรี ยนรี รอบรั้ว 6 1. ผูสอนชีั แจงแนวการสอนั ขอตกลงและ คณาจารย 

สวนด ส ต กฎเกณฑตางัๆัในช ั นเรียนักิจกรรมการเรียน 

•  น โี ยีีบ าี ยีีก าี รีีบ รี หี าี รี การสอนัการว ดประเมัินผล 

มหาว ทยาลัยและการพัฒนา 2. น กศ กษาชมวัีดีท ศนเกี่ยวก บนโยบายของ 
นักศึกษา มหาวิทยาล ยและกิจกรรมทัี่เกัี่ยวก บการพ ฒนา 

- นโยบายมหาวทิยาลั ย น กศ กษา 
ปร ชญาัว ตถปุระสงค 3. ผูสอนและน กศ กษาสรุปความรูที่ไดจาก 

พั นธกัิจของ วีดีท ศนรวมก น 

มหาวิทยาล ย 4. ผูสอนบรรยายเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวก บ  

- การพั ฒนานั กศั กษา นโยบายการบริหารมหาวิทยาล ยและแนว  

แนวคัิดการพั ฒนา ทางการพ ฒนาน กศ กษาัเนนนโยบายัวิส ยท ศน 

ท กษะการเรัียนรัู ปร ชญาัพั นธกิจัการเรัียนรัูนั กศั กษาในศตวรรษ 

ที่ั21ัและัSDU Time line,  SDU Spirit, 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

 ศตวรรษที่ั21ัสาํหร บั
อัุดมศั กษา 

 SDU QA โดยน กศ กษาจะไดร บการทดสอบั
ความรัูกอนเรัียนัและหล งเรียน 
5. ใหน กศ กษาแบงกลุมๆัละั8- 10ัคนัโดยในั
กลุมน กศ กษาคละหล กสูตรั และมอบหมายใหั
น กศ กษาระดมสมองและอภิปรายั จุดออนั จุดั
แข็งของตนเองัดานการใชเทคโนโลยีัการเรัียนรัูั
ในท กษะทีั จําเปนในศตวรรษที่ั 21ั และการั
นําไปใชไดในการดําเนินชีวิตในอนาคตั จ ดทําั
เปนัMind map 
6. จดบ นท กสรุปความรูลงในสมุดจดบ นท กัและั
ต วแทนกลุมค ดเลือกนั กศั กษามานัําเสนอหนาช ้นั
เรัียน 
สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรัียนััวีดีท ศน 
รัะับับัWBSC, Power point, Computer, 
Overhead,  Projector 

 

4 Module 3ีอัตลักษณ 6 1. ผูสอนชีั แจงแนวการสอนั ขอตกลงและ  

สวนด ส ต กฎเกณฑตางัๆัในช ั นเรียนักิจกรรมการเรียน 

• สวนด ส ตกับอาหาร การสอนัการว ดประเมัินผล 

- ความเปนมาเกัีั ยวก บ 2. บรรยายความรัูัเร่ืองสวนดุสติก บอาหาร 
อาหารของสวนดัุสัิต - ความเปนมาัประกอบดวยับคุคลที่มีคุณคา 

- การจั ดอาหารและ 100ัปัคุณหญิงกระจางศรีัร กตะกนิษฐัและ 

รูปแบบการ ตําหน กเยาวภาความเปนมาของสวนดุสติั5ัยุค 

ร บประทานอาหาร - การพั ฒนาทางดานอาหารของมหาวทิยาล ย 

แบบตางๆ สวนดุสติัเรัิ่มจากัยัุคอาหารการเรัือนัวิทยาล ย 

- ขนมอบ/home ครูเปนหล กสูตรทีั พ ฒนาอาชีพครูคหกรรม 

bakery ศาสตรัสถาบ นราชภ ฏที่เร่ิมมีหล กสูตรทางดาน 

วิทยาศาสตรทีั บูรณาการวิทยาศาสตรเขาก บ 

อาหารัและอาหารมหาวิทยาล ยสวนดุสิตั5.0 

และนวั ตกรรมอาหารัที่เนนเร่ืองรูปแบบอาหาร 
ที่ท นยุคสม ยัแตไมขาดเรื่องว ฒนธรรม 

3. ใหน กศ กษาชมวีดีท ศนเกี่ยวก บขนมอบของ 
สวนดุสิตั โดยโฮมเบเกอรี่เดิมเปนโครงการ 

อาหารกลางว นัศ กษาเร่ืองความเปนมา บัทบาท 

หนาที่ที่มีตอมหาวิทยาล ย 

4. ใหน กศ กษาแบงกลุมๆัละั8 - 10ัคนัโดยใน 

กลุมน กศ กษาคละหล กสูตรัและมอบหมายให 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

   น กศ กษาระดมความคิดเห็นั อภิปรายสรุปั
ความรูที่ไดจากการชมวีดีท ศนในประเด็นความั
เชีั ยวชาญั การทํางานดานโภชนาการทีั เนนั
หล กการบริโภคั โฮมเบเกอรี่ซ ่งเปนธุรกิจั
ทางดานอาหารของมหาวิทยาล ยั จ ดทําเปนั
Mind map 
5. จดบ นท กสรุปความรลูงในสมุดจดบ นท กและั
ต วแทนกลุมค ดเลือกนั กศั กษามานัําเสนอหนาช ้นั
เรัียน 
6. ก จกรรมี(3) ใหน กศ กษาศ กษาคนควาขอมูลั
เก่ียวก บอาหารของสวนดุสิตเพือ่นําไปเขียนเปนั
เรียงความัจํานวนั3ัหนาัโดยมีการอางอิงตามั
หล กวิชาการทีั ถูกตองั จากสืั อสิ่งพิมพและสื่อั
อัิเล็คทรอนัิค 
สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียนั วีดีท ศนั“ขนมั
อบของสวนดุสิต”ัPower point, Computer, 
Overhead,  Projector 

 

5 Module 3ีอัตลักษณ 6 1. บรรยายความรัูัเร่ืองสวนดุสติก บอาหาร(ตอ) คณาจารย 

สวนด ส ต - ความภูมิใจในการทีั มหาวิทยาล ยร บความ 

• สวนด ส ตกับอาหารี(ตอ) ไววางใจในการจ ดงานสาํค ญระด บประเทศั เชน 

- โภชนาการและการ กีฬาซีเกมสั2007ัเปนการแขงข นกีฬาัซีเกมส 

เลือกร บประทาน คร ้งที่ั24ัที่จ งหว ดนครราชสีมาัระหวางว นที่ั6 

อาหาร ถ งั15ัธั นวาคมัพ.ศ.ั2550ัและงานอาหารสวน 

- มารยาทในการ ดุสิตั4.0ั“กัิจกรรมครั วไทยสัูครั วโลก” 

ร บประทานอาหาร - โภชนาการและการเลือกร บประทานอาหาร 
ผูสอนเนนย ําการเปนผูเชีั ยวชาญดานอาหาร 

การโภชนาการอาหารัการบริโภคตามหล ก 

มารยาทสากลัและว ฒนธรรมไทย 

2.  ใ หั นั กั ศั กั ษั าั ชั มั วัี ดัี ทั ศั นั เั กััี่ ยั วั กั บั วัิ ธัี 
การร บประทานอาหารประเภทตางๆัและผสูอน 

บรรยายัมารยาทในการร บประทานอาหารัโดย 

จําลองการจ ดโตะอาหารแบบสากลใหน กศ กษา 
ทุกคนไดทดลองน ่งร บประทานอาหาร 
3. ใหน กศ กษาสรุปความรทูี่ไดจากการชม 

วีดีท ศน 

4. จดบ นท กสรุปความรลูงในสมดุจดบ นท ก 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

   5. ก จกรรม (ี4) ใหน กศ กษาศ กษาคนควาขอมูล  

เกัี่ยวก บมารยาทในการร บประทานอาหารแบบ 

ตางๆัแลวแสดงบทบาทสมมติวธิี 
การร บประทานอาหารในแบบตางๆ 

   สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียนัวีดีท ศนั“วิธีั
การร บประทานอาหารประเภทตางๆ” 
Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 

 

6 Module 3ีอัตลักษณ 6 1. บรรยายความรัูัเรื่องัการดูแลสุขภาวะเด็ก คณาจารย 

สวนด ส ต โดยที่การศ กษาปฐมว ยเปนอีกหน ่งอ ตล กษณ 

• การด แลส ขภาวะเด็กและ  ของมหาวิทยาล ยัพืน้ฐานของการศ กษาปฐมว ย 

ผ ส งอาย  เริ่มจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศัประว ติความ 

- ค วั าั มั รััู คั วั าั มั เั ขัา ใั จั เปนมาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศัพั ฒนาการ 
เักัี่ัยัวักั ับัเัดั็ กััแัล ะั และสุขภาวะของเด็กปฐมว ย 

ก าั รั ดัู แััลััโัด ยั เั นั นั 2. น กศ กษาเขาศ กษาัณัโรงเรียนสาธิตละออ 

โรงเรียนอนุบาลสาธิต อุทิศัธรรมชาติของเด็กักระบวนการดูแลเด็ก 

ละอออุทิศ ของบุคลากรัการจ ดสภาพแวดลอมทีั เอ้ือตอ 

- สุขภาวะของเด็ก พ ฒนาการและการจ ดการทางดานโภชนาการ 
ของเด็กและเขาใจเด็กเล็กมากข ้น 

3. ใหน กศ กษาสรุปความรูั เก่ียวก บการดูแลเด็ก 

ปฐมว ยและจดบ นท กสรุปความรูลงในสมุดจด 

บ นท ก 

4. ใหน กศ กษาแบงกลุมๆัละั8 - 10ัคนัโดยใน 

กลุมน กศ กษาคละหล กสูตรัและมอบหมายให 

รวมก นัคิดรวมก นัและแลกเปลี่ยนเรียนรซู ่งก น 

และกั นจั ดทาํัMind map การดูแลสุขภาวะเด็ก 

5. ต วแทนกลมุคั ดเลัือกนั กศั กษามานัําเสนอหนา 
ช ้นเรัียน 

สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียน, iPad,  
iPad,ApplicationัPower point, Application : Key note, Pagesr, Overhead 
และัProjector 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

7 Module 3ีอัตลักษณีสวน
ด ส ต 
• การด แลส ขภาวะเด็กและี
ผ ส งอาย ี(ตอ) 

- ความรัูความเขาใจั
เก่ียวก บผูสูงอายุและั
การดแูลโดยเนนคณะั
พยาบาลศาสตร 

- สุขภาวะผสููงอาย ุ

6 1. แบงกลมุใหนั กศั กษากลัุมละ 8ั - 10ัคน เัพัื่อ 
รวมกัิจกรรมั2ัห วขอตามใบงาน 
2. มอบหมายใหนัั กศั กษาแตละกลุมไดทําความัเข
าใจก บสาระสัําคั ญของหนวยการเรัียนวาดวยั
การดูแลสุขภาวะผสููงอายุ (ัจั ดสรรเวลาในช น้ั
เรียน) 
3. มอบหมายใหนัั กศั กษาระดมสมองและั
อภิปรายกรณัีศ กษาในประเดั็นทีอ่าจารยตั ้งั
คัําถามไวลวงหนาัและใหนั กศั กษาสัืบคนั
เพัิ่มเติมหรัือใชเอกสารประกอบการสอนในั
ระบบัWBSC เปนแหลงอางอัิงในการอภัิปรายั
4. นั กศั กษาแตละกลัุมนัําเสนอผลการอภัิปรายั
กรณัีศั กษาในรัูปแบบของัMind map 
5. อาจารยบัรรยายสรัุปสาระสัําคั ญัห วขอัการั
ดแูลสัุขภาวะผูสัูงอายแัุัละเชื่อมโยงัความสั มพั นธ
ของหนวยนัี้ก บัั ประว ตัิความั เปนมาของ
มหาวทิยาลั ยสวนดสุัิตและความเปนั สวนดุสิต 
6. ประเมัินผลการอภปิรายกรณัีศั กษาดวยั
rubric score 
สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียน,ัระบบัWBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector 

คณาจารย 

8 Module 4ีวัฒนธรรม 6 1. ใหนั กศั กษาคัิด วัิเคราะหัแสดงความคิดเห็นวา คณาจารย 

สวนด ส ต การมีบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไรักอนการนาํเขา 
• บ คลี กภาพที ่เหมาะสมในการ สูการเรียนการสอนั น กศ กษาจะตองสืบคน 

ดี ารงช ว ตในสงัคม ขอมูลเองัเรัียนรัูกอนการปฏัิบั ตเิพัื่อใหนั กศ กษา 
- การใชภาษากาย ไดรูถ งบุคลิกภาพภายในัที่สงผลตอบุคลิกภาพ 

บุคลิกภาพทีั เหมาะสม ภายนอกัแลวค ดเลือกเพื่อนในหองวาใครที่มี 
ในสวนดสุิต บคุลกิภาพตามแบบความเปนสวนดัุสัิต 

- บุคลิกลั กษณะที่ดัีใน 2. บรรยายความรัู เัรัื่องับุคลิกภาพที่เหมาะสมใน 

ส งคมไทย การดํารงชีวิตในส งคม 

3. แบงกลัุมๆ ลัะั8 - 10ัคนัโดยในกลัุมนั กศั กษา 
คละหล กสูตรทํากิจกรรมปร บบุคลิกภาพการใช 

ภาษากายและบุคลิกล กษณะทีั ดีั เนนปร บ 

ความคิดที่จะสงผลตอพฤติกรรมั(Mindset) ให 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

   เห็นวาสิ่งที่จะปร บเปลี่ยนเปนสิ่งดีัจ งทําใหตอง  

ปร บเปลี่ยนัเนนใหเห็นถ งการมีภาพพจนที่ดีตอ 

ต วเองและการคิดบวก 

4. จดบ นท กสรัุปความรัูลงในสมัุดจดบ นท ก 

สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียน,ัระบบัWBSC 

Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 

9 Module 4ีวัฒนธรรม 6 1. บรรยายความรัูัเรัื่องับุคลิกภาพทีั เหมาะสม คณาจารย 

สวนด ส ต ในการดํารงชีวติในส งคมั(ตอ)ัการใชภาษาเพื่อ 

• บ คลี กภาพที ่เหมาะสมในการ การสืั อสารที่เหมาะสมัปร บความคิดที่จะสงผล 

ดี ารงช ว ตในสงัคมี(ตอ) ตอพฤติกรรมั(Mindset) บุคลิกภาพภายใน 

- การใชภาษาเพื่อ ทีั สงผลตอบุคลิกภาพภายนอกัการประยุกตใช 

การสื่อสารที่เหมาะสม บุคลิกภาพและการสืั อสารในส งคมท ั งภายใน 

- การพั ฒนาความคิด และภายนอกมหาวิทยาล ยสวนดุสิตันอกจาก 

และจัิตใจ การเรียนการสอนในเรื่องบุคลิกภาพแลวั เนน 

- การประยัุกตใช ความร บผิดชอบัการมีวิน ยัความภาคภูมิใจใน 

บุคลิกภาพและการ สวนดุสติ 

สื่อสารในส งคม 2. จดบ นท กสรุปความรลูงในสมดุจดบ นท ก 

ภายนอกสวนดสุิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. แบงกลุมๆัละั 8 - 10ั คนั โดยในกลุ ม 

น กศ กษาคละหล กสูตร รัวมกั นระดมสมองจั ดทาํ 
Mind map สรุปบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร 
4. ก จกรรมี(5) งานกลุมใหน กศ กษาแสดง 
บทบาทสมมติั เก่ียวก บบุคลิกภาพที่พ งประสงค 

โดยหล งจากแสดงบทบาทสมมติแลวใหรวมก น 

สรุปสัิ่งทีไ่ดจากกัิจกรรม 

สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียน,ัระบบัWBSC 

Power  point,  Computer,  Overhead  , 
Projector 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

10 Module 4ีวัฒนธรรมสวน
ด ส ต 
• ทักษะการเร ยนร ในศตวรรษ
ท ่ี21 
- การเคารพกฎัระเบียบทาง
สั งคมและองคกรในการอยัูรวม
ก น 

6 1.  เรียนรู แนวคิดเก่ียวก บัท กษะในศตวรรษที่ั 
21ัโดยการใช ัTechnology based Learning 
ภายใต การเคารพักฎัระเบียบทางส งคมและ
องค์กรในการอยู ร วมก นัผ านระบบัWBSC  
2. แนะนําต วัโดยใช กิจกรรมั“รู จ กตนัรู จ ก
เพื่อน”ส งภาพผ านัระบบัWBSC และั
Yammer  
 3. แบงกลุมๆัละั8 - 10ัคนัโดยในกลุม 
น กศ กษาคละหล กสูตรัเนนการประยุกตใช 
เทคโนโลยีโทรศ พทที่ใชมีท ้งัระบบัIOS ระบบ 
แอนดรอยดั(Android) 
4. ให ให น กศ กษาทํากิจกรรมัOnline Learning 
Resources ศ กษาแหล งเรียนรู และทร พยากร
สารสนเทศของมหาวิทยาล ย 
 
สื่อั:ัเอกสารประกอบการเรียน,ัระบบัWBSC 
สมาร์ทโฟน,ัอุปกรณ์ัVR 
 

คณาจารย ์

11 Module 4ีวัฒนธรรมีสวน
ด ส ต 
• ทักษะการเร ยนร ีใน
ศตวรรษที ่ี21 (ตอ) 

- มาตรฐานการทาํงานั
และการดัํารงตน 

6 5.ักิจกรรมั“เรามาสร างัSmart Space ด วยัVR 
ก นเถอะ”ัััแบงกลุมน กศ กษาั8-10ัคนัให  
น กศ กษาโหลดั application ที่สามารถถ ายภาพ
และทําั VR ได ั เช นั Cardboard Camera และ
ถ ายภาพพ้ืนท่ีที่ต องการให ความรู เพื่อจ ดทําเป็น
พื้นที่การเรียนรู ั พร อมท ้งั เขียนอธิบายถ ง
ความสําค ญของพื้นที่การเรียนรู ส งงานในัYammer 
6.ั ระดมความคดิั ในการออกแบบั Start Up ใน
รูปแบบัApplication หรือันว ตกรรมัเชนัAR VR 
เพื่อัพ ฒนามหาวิทยาล ยหรือ งัาน ใันอนาคต โัดยใช 
มาตรฐานการทํางานและการดํารงตนบนว ฒนธรรม
ความเปนสวนดุสติ 
 
สื่อี :ี เอกสารประกอบการเรียน, ระบบั WBSC 
สมาร์ทโฟน,ัอุปกรณ์ัVR 

คณาจารย 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

12 Module 5ีคนสวนดี ส ต 
เรี ยนรี สี การเปลี ่ยนแปลง 
•  สีวีนีดี ีส ีตีกัีบีคีวีาม 
ห ลี าีก หี ลี าีย ทีา งีสังคมพห 
วัฒนธรรม 
-ัการร บรัูและเลัือกสรรสิง่ดัี
งามทางสั งคมพหุว ฒนธรรม 

6 1. บรรยายความรัูั เรื่องัสวนดุสิตก บความ 
หลากหลายทางส งคมพหุว ฒนธรรม  
2. กี จกรรม (ี7) แบงกลมุๆัละั8 - 10ัคนัโดย 
ในกลุมน กศ กษาคละหล กสูตรัใหนั กศั กษาระดม 
สมองแลวเลือกกรณัีศั กษาต วอย างจากส งคมั 
โลกเน นวิเคราะห์ส งคมพหุว ฒนธรรมที่ปรากฏ 
และให ตั วแทนกลุมค ดเลัือกนั กศ กษามานัําเสนอ
หนาช ้นเรัียน 
 
สื่อี:ีเอกสารประกอบการเรียนัPower point, 
Computer, Overhead, Projector  

คณาจารย ์

13 Module 5ีคนสวนด ส ตี
เร ยนร ส การเปล ่ยนแปลง 
• สวนด ส ตกับความี
หลากหลายทางสังคมพห ี
วัฒนธรรมี(ตอ) 
- การประย กตใชี
ศ ลปวัฒนธรรม 
- การด ารงตนในสงัคมี
พห วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 1.ัจ ดกิจกรรมการนําชมแหล งเรียนรู ความหลาก 
หลายทางว ฒนธรรมั(นทิรรศน์ร ตนโกสนิทร์)ั 
*แหล งเรียนรู จะเปลี่ยนแปลงทุกเทอมเพื่อให มี
ความหลากหลาย 
2. กิจกรรมั(8) “SDU & GOBOLIZATION” คร ้งที่ั
2 ท ศนศ กษาัณันทิรรศน์ร ตนโกสินทร์ัเพื่อสร าง
ความเข าใจส งคมที่มีความหลากหลายและเรียนรู 
การใช ชีวิตตามกฏกติการการอยู ร วมก นก บบุคคล
อ่ืนๆัได อย างส นต ิ
 
สื่อั:ัเอกสารประกอบการเรียน,ัPower point, 
Computer, Overhead, Projector และั
นิทรรศน์ร ตนโกสนิทร ์

คณาจารย 
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สัปดาหี
ท ่ 

หัวขอ/รายละเอ ยด จ านวนี
ชั่วโมง 

กี จกรรมการเรี ยนการสอนี สื่อท ่
ใชี(ถาม ) 

ผ สอน 

14 Module 5ีคนสวนดี ส ต 6 1.บรรยายและแลกเปลี่ยนความรูัเร่ืองัสวนดุสิต
ก บอนาคต 

คณาจารย 

เรี ยนรี สี การเปลี ่ยนแปลง การดํารงตนในส งคมปจจุบ นและอนาคตัการใช 
• สวนด ส ตกับอนาคต เทคโนโลยีัการประยุกตใชปร ชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง - การดาํรงตนในส งคม 2. ค นหาข อมูลเพิ่มเติมผ านอุปกรณ์ส วนต วั
(Smart phone/tablet) / จดบ นท กสรปุความรู
ลงในสมุดจดบ นท ก 

ปจจุบ นและอนาคต 3. น กศ กษาแบงกลมุตามความสนใจัระดมความ
คิดเห็นจากสภาพปญัหาในปจัจบุ นัเพื่อคิดเชิง
อนาคตัมีกิจกรรมด งนี ้

- การประยัุกตใช กิจกรรมที่ั(9)ัความชอบและไมชอบัโดยให 
เทคโนโลยัี น กศ กษาแสดงความคิดเห็นตอมหาวิทยาล ย 

- การประยัุกตใช สวนดุสติ 
ปร ชญาของเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ั(10)ัสะทอนความคดิเห็นเก่ียวก บสวน 
พอเพียง ดุสิตในอนาคต 

กิจกรรมที่ั(11)ัจะทําอยางไรใหเปาหมายที่คิด 
จากกิจกรรมที่ั2ัเปนความจริงัโดยน กศ กษาจะ 
นําเสนอแนวทางัวิธีการที่จะทําใหเปนไปไดตาม 
เปาหมายที่ต ้งไว 
4. ต วแทนกลุมค ดเลือกน กศ กษามานาํเสนอ 
หนาช น้เรียน 
 
 
 
สื่อั:ัเอกสารประกอบการเรียน,ัระบบัWBSC 
Powerpoint, Computer, Overhead , 
Projector, Classdojo, ระบบัSmart Class 
Check-in 
 
 15 Module 6ีนวีัตกรรมนักศึกษา

สวนด ส ต 
• ปจฉ มน เทศีทบทวนบทเร ยน 

6 1.กิจกรรมที่ั(12) น กศ กษานําเสนอกิจกรรมัผล 
กัาัรัดํัาัเันิันักัาัรัโัคัรังักัาัรัSaun 
Dusit Innovation by Young Blood เสนอ
อาจารยผูสอนและนําเสนอผลงานผานระบบออน
ไลน 
2. ทบทวนเนื้อหาและองคความรขูองรายวิชา 
สื่อั:ัเอกสารประกอบการเรียน, E-learning 
วิัชัาัคัวัาัมัเัปนัสัวันัดสุติั, power point, 
Computer, Overhead, Projector แัลัะ 
แบบทดสอบความรหูล งจากเรียน 

คณาจารย ์

 

* ในสั ปดาหที่ั5ัอาจารยผู สอนอธิบายการเตรัียมความพรอมในการจั ดกัิจกรรมที่ั (12) โครงการัSaun Dusit 
Innovation by Young Blood จัํานวนั1ัโครงการัเพัื่อคนหาแรงบ นดาลใจ เัชนัโครงการตราั มหาวิทยาล ยักลอง
บรรจุเบเกอรัั่ีส ญล กษณประจําหล กสูตรัเพลงสถาบ นัเปนตนั โดยใหน กศ กษาั แบงกลุมๆัละั8-10ัคน 
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2. แผนการประเมี นผลการเรี ยนรี  
 

 

กี จกรรม/ี
โครงการ 

ผลการเร ยนร  ว ธ การประเม น สัปดาหท ่ี
ประเม น 

สีัดสวนของการี
ประเม นผล 

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

1. พฤติกรรมัระเบียบวิน ยัความร บผิดชอบั
การเขาช ้นเรียน 

1-15 10% 

1-8 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. พฤติกรรมัระเบียบวิน ยัการแสดงออก 1-15 60% 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, ความร บผิดชอบัและการมัีสวนรวม 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2. ประเดน็องคความรัูัท กษะัการบูรณาการ 
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, การสืบคนขอมูลัและการประยัุกตไปใช 

5.1.2 3.การนําเสนองานผลงานและส มฤทธิผล  

(โครงการฯ, งาน ของงาน 

เรียงความ,งานผลิตสื่อ 

และปฏิทนิเหตัุการณ 

ทางประว ตัิศาสตรของ 
มหาวทิยาลั ย) 

9 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1. พฤติกรรมัระเบียบวิน ยัการแสดงออก 16 30% 

1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, ความร บผิดชอบัและการมัีสวนรวม 

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2. การสรุปประเด็นองคความรัูัท กษะตาม 

3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, จุดประสงคจากเนื้อหาในหนวยการเรียนของ 
5.1.2 รายวิชาความเปนสวนดุสิต 

(โครงการัSaun Dusit 
Innovation by 

Young Blood) 
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หมวดท ่ี6ีทรัพยากรประกอบการเร ยนการสอน 
 

1. เอกสารและตี าราหลีัก 
เอกสารประกอบการเรัียนัรายวัิชาความเปนสวนดัุสัิต 

2. เอกสารและขอมี ลสี าคัญ 
- หน งสือสวนดุสิตจากอดีตถ งปจจุบ น 
- สื่อวีดีท ศน สัาระสาํคั ญของเนัื้อหาแตละสวน 

 - สาระสาํคั ญของเนัื้อหาแตละสวนผานระบบัWBSC 
 -ัเว็บไซต์มหาวิทยาล ยสวนดุสิตัwww.dusit.ac.th 

3. เอกสารและขอมี ลแนะน า 
1.ัคณะมนุษยศาสตรและส งคมศาสตร.ั(2537). 50ีปีว ทยาลัยคร สวนด ส ต.ักรุงเทพฯั:ั

วิทยาล ยครูสวนดุสิต. 
2. มรกตัไมยเออร์ และคณะ.ั(2561). ส สันพห วัฒนธรรมบนรอยทางีอาเซ ยน-สหภาพย โรป-

เอเช ย. นครปฐมั:ัโครงการศูนย์พหุว ฒนธรรมอาเซียนัสถาบ นวิจ ยภาษาและว ฒนธรรมเอเซียั
มหาวิทยาล ยมหิดล.ั 

3. มหาวิทยาล ยราชภ ฎสวนดสุิต.ั(2547). 70ีปีมหาว ทยาลัยราชภัฎสวนด ส ต.ักรุงเทพฯั:ั
มหาวิทยาล ยราชภ ฎสวนดุสิต. 

4. ยศัส นติสมบ ติ.ั(2544).ัมน ษย์กับวัฒนธรรมั(พ มพ์ครั้งท ่ี3). กรุงเทพฯั:ั
มหาวิทยาล ยธรรมศาสตร์. 

5. สาระัมีผลกิจ.ั(2551). ราชสานักฝายในสมัยรัตนโกส นทร.ักรุงเทพฯั:ัอ มรินทรบุคเซ็นเตอร.ั
6. อาน นท์ักาญจนพ นธุ์ัและคณะ.ั(2561).ัหลากม มมองพห วัฒนธรรม.ัปัตตานีั:ัปาตานีฟอร ่ม. 
 

 
หมวดท ่ี7ีการประเมี นและปรีับปร งการดี าเนี นการของรายวี ชา 

 
1. กลยี ทธการประเมี นประสี ทธ ผลของรายวี ชาโดยนักศีึกษา 

น กศ กษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชาั ท ั งวิธีการสอนั การจ ดกิจกรรมในช ั นเรียนั
สื่อการสอนั และผลการเรัียนรัูทัี่ไดร บั ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปร บปรุงรายวิชาั ดวยระบบคอมพิวเตอรั ของ
มหาวิทยาล ย 
 

2. กลยี ทธการประเมี นการสอน 
2.1ัการประเมัินจากผลการเรัียนของผเูรัียน 
2.2ัการสั งเกตการสอนของคณาจารย 
2.3ัการประเมัินผลความพั งพอใจในการจั ดการเรัียนการสอนวชิาความเปนสวนดัุสัิต 
2.4ัการประเมัินประสิทธิภาพการจั ดการเรัียนการสอนโดยนั กศั กษาัผานระบบัOn-line 

 
3. การปรับปร งการสอน 

3.1ัสั มภาษณนั กศั กษาหาขอปร บปรัุงการเรียนการสอน 
3.2ัมัีการวิจั ยชั ้นเรียนเพัื่อพั ฒนาการเรัียนการสอน 
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3.3ัมีการนําผลการประเมินจากัpre-test และัpost-test มาปร บปรุงเนัื้อหาสาระการเรียนการั
สอนในคร ้งตอไป 

3.4ั มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจ ดการเรียนการสอนโดยน กศ กษาั ผานระบบั
On-line ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาล ยัมาปร บปรัุงการเรัียนการสอน 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสีัมฤทธ ีข์องนีักศึกษาในรายวี ชา 

โดยใชกระบวนการประชุมคณาจารยผสูอนทุกทานเพัื่อชวยก นวิเคราะหขอสอบัและคะแนนสอบั
ปลายภาคของน กศ กษาทุกตอนเรียนัเพื่อนําไปปร บปรุงใหไปในทิศทางเดียวก นในปการศ กษาตอไป 

 
5. การดี าเนี นการทบทวนและการวางแผนปรีับปร งประสี ทธี ผลของรายวี ชา 

5.1ัจั ดการประชุมคณาจารยผูสอนในรายวชิารวมก น 
5.2ั การทบทวนและปร บปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศ กษาั โดยนําประสิทธิผลของั

รายวิชาั ท ั งวิธีการสอนัการจ ดกิจกรรมในชั ้นเรียนัสื่อการสอนั และโครงการฯัและผลการเรียนรัูทัี่ไดร บั
ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปร บปรุงรายวิชา 

5.3ัปร บปรุงรายวชิาทุกั4ัปัหรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลส มฤทธิ์ 
 

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


