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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

คณะ/โรงเรียน    

 

หมวดที่ 1 ข9อมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 

    1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

2. จำนวนหนGวยกิต 

    3 (2-2-5) หนCวยกิต 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

4. อาจารยPผูRรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยPผูRสอน 

ลำดับที ่ รายชื่อ เบอรPโทร อีเมล 

1 รศ.ดร.ชนะศึก  นิชานนทH 02-244-5049 chanasuek_nic@dusit.ac.th 

2 ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ  089-040-5585 supasiri_boo@dusit.ac.th 

3 ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาวHไว 083-018-8632 sirima_chi@dusit.ac.th 

4 ผศ.ดร.ศศิพร ตCายคำ  081-449-5515 sasiporn_tai@dusit.ac.th 

5 ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐH 089-140-7877 suthita_jul@dusit.ac.th 

6 ดร.ชนินทรH ฐิติเพชรกุล 081-401-1997 chanin_thi@dusit.ac.th 

 

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปUที่เรียน 

    ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปnที่ 1 - ชั้นปnที่ 4 

6. รายวิชาที่ตRองเรียนมากGอน (Pre-requisite) (ถRามี) 

    ไมCม ี

7. รายวิชาที่ตRองเรียนพรRอมกัน (Co-requisites) (ถRามี) 

    ไมCม ี

8. สถานที่เรียน 

 þ   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 þ   วิทยาเขตสุพรรณบุร ี

 þ   ศูนยHการศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก 
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 þ   ศูนยHการศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง 

 þ   ศูนยHการศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง 

 þ   ศูนยHการศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน 

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลGาสุด 

    15 มิถุนายน 2564 

หมวดที ่2 จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงคE 

 

1. จุดมุGงหมายของรายวิชา  

1.1 พุทธพิสัย (Cognitive Domain) 

 1.1.1 มีความรูw ความเขwาใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร (ดwานความรูwและความเขwาใจ) 

 1.1.2 สามารถนำความรูwเกี่ยวกับหลักการใชwภาษาไทยไปใชwสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการ

ประกอบอาชีพไดwอยCางถูกตwองและเหมาะสม (ดwานการนำไปใชw) (CLO2) 

 1.1.3 สามารถวิเคราะหHองคHประกอบกระบวนการสื ่อสารในสถานการณHตCาง ๆ ไดwอยCาง

เหมาะสม (ดwานการวิเคราะหH) (CLO1)   

 1.1.4 สามารถตัดสินคุณคCาของขwอมูลขCาวสารที่ไดwรับอยCางมีเหตุมีผลและรูwเทCาทัน (ดwานการ

ประเมินคCา) 

 1.2 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 

 1.2.1 สามารถสังเกตและใชwภาษาไทยในการสื่อสารไดwอยCางถูกตwองและเหมาะสม (ดwานการรับรูw) 

 1.2.2 สามารถฟ�ง พูด อCาน เขียนภาษาไทย การจับประเด็น การสรุปความไดwอยCางถูกตwอง 

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ดwานการลงมือปฏิบัต ิและความถูกตwอง) 

 1.2.3 สามารถเลือกและใชwเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารเพื่อแสวงหาความรูwและการ

ทำงานรCวมกันไดwอยCางเหมาะสม (ดwานการลงมือปฏิบัติ) 

 1.2.4 สามารถเขียนงานและนำเสนองานตามลำดับขั้นตอนที่ถูกตwอง (ดwานความชัดเจน ตCอเนื่อง

ในการปฏิบัติ) 

 1.2.5 สามารถใชwทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งการฟ�ง พูด อCาน เขียนไดwอยCางเป�นธรรมชาติ 

และแสดงบุคลิกภาพไดwเหมาะสมกับสถานการณH (ดwานความเป�นธรรมชาติ) 

 1.3 เจตพิสัย (Affective Domain) 

  1.3.1 มีการรับรู wและมีสCวนรCวมในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวันและในการทำงาน  

(ดwานการรับรูw และการตอบสนอง) 

  1.3.2 ตระหนักถึงคุณคCาของการสื ่อสารดwวยภาษาไทยที ่ถูกตwอง เหมาะสม และรู wเทCาทัน  

(ดwานคุณคCา คCานิยม และการจัดระบบ) 

  1.3.3 พฒันาบุคลิกภาพของตนเองในการสื่อสารที่สะทwอนความเป�นสวนดุสิต (ดwานบุคลิกภาพ) 
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2. วัตถุประสงคPในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงคPของรายวิชา  

      1) เพื ่อพัฒนานักศึกษาใหwมีความสามารถในการสื ่อสารอยCางเขwาใจกระบวนการสื ่อสาร 

วิเคราะหHองคHประกอบกระบวนการสื่อสารอยCางรูwเทCาทัน 

      2) เพื่อใหwนักศึกษามีความสามารถใชwภาษาไทยในการฟ�ง พูด อCาน เขียนเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ 

      3) เพื่อใหwนักศึกษาสามารถเลือกใชwเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดwอยCางเหมาะสมและ

เกิดประสิทธิภาพ  

 

 

2.2 ผลลัพธPการเรียนรูRระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแลwว นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)   

1) CLO1 สามารถวิเคราะหHองคHประกอบกระบวนการสื่อสาร 

2) CLO2 สามารถใชwภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพไดwอยCาง

ถูกตwองและเหมาะสม 

3) CLO3 สามารถเลือกใชwเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารไดwอยCางเหมาะสม 

 

หมวดที ่3 ลักษณะและการดำเนินการ 

 

1. คำอธิบายรายวิชา 

องคHประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ ภาษาและการสื่อสารในสังคม การฝ�กทักษะ

เขียนภาษาไทยในบริบทตCาง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงคHการใชwงานการฟ�ง พูด อCาน  

Communication elements and process; Thai language in media; language and 

communication in society; listening, speaking, reading and writing skills practice in various 

contexts; techniques of writing Thai for specific purposes 

 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชRตGอภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝlก 

 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝlกงาน 

การศึกษาดRวยตนเอง 

30 ชั่วโมง 

 

ไมCมีหรืออาจจัดเพิ่มเติม

ใหwตามความจำเป�น 

30 75 ชั่วโมง 
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3. จำนวนชั่วโมงตGอสัปดาหPที่อาจารยPใหRคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกGนักศึกษาเปnนรายบุคคล 

อาจารยHผูwสอนประจำตอนเรียนกำหนดวัน เวลา ในการใหwคำปรึกษา รายกลุCมและรายบุคคลตาม

ความตwองการของนักศึกษาอยCางนwอย 1 ชั่วโมง/สัปดาหH 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู9ของนักศึกษา 

 

ผลลัพธPการเรียนรูRระดับรายวิชา กลยุทธPการสอน และกลยุทธPการประเมิน 
CLO กลยุทธ@การสอน กลยุทธ@การประเมิน 

CLO1 สามารถวิเคราะหC

องคCประกอบ

กระบวนการสื่อสาร 

- การจัดการเรียนรูEแบบใชEคำถาม (Questioning 

Method) 

- การจัดการเรียนรูEแบบอุปนัย (Induction Method) 

- กรณีศึกษา (Case Study) 

- การบรรยาย (Lecture) 

- การประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) จากการ

ตอบคำถาม 

- การสังเกตพฤติกรรม โดยใชEแบบ

สังเกตพฤติกรรม (Behavioral 

Observation Form) ของการ

วิเคราะหCกรณีศึกษา 

- การทดสอบโดยใชEแบบทดสอบ 

(Testing) 

CLO2 สามารถใชEภาษา

เพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันและการ

ประกอบอาชีพไดEอย7าง

ถูกตEองและเหมาะสม 

- การเรียนรูEแบบแผนผังความคิด (Concept 

Mapping) 

- กรณีศึกษา (Case Study) 

- การเรียนการสอนแบบหEองเรียนกลับดEาน 

(Flipped Classroom) 

- การเรียนรูEแบบโครงการ (Project-based Learning) 

โดยการระดมความคิด (Brainstorming) 

- การเรียนรูEโดยการลงมือปฏิบัติ (Experiential 

Learning) 

- การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 

- การบรรยาย (Lecture) 

- การประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) จากการ

ตอบคำถาม การวิพากษCกรณีศึกษา 

(Criticism Case Study) การสังเกต

ในชั้นเรียนอย7างไม7เปjนทางการ 

- การทดสอบโดยใชEแบบทดสอบ 

(Testing) 

- การสังเกตพฤติกรรม โดยใชEแบบ

สังเกตพฤติกรรม (Behavioral 

Observation Form) 

CLO3 สามารถเลือกใชE

เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการสื่อสารไดEอย7าง

เหมาะสม 

- การเรียนรูEแบบร7วมมือ (Collaboration 

Learning) 

- การเรียนรูEแบบโครงการ (Project-based 

Learning) 

-  การบรรยาย (Lecture) 

 

- การประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment)  

- การประเมินทักษะการใชEงาน

โปรแกรมเครื่องมือการสื่อสาร 

(Performance-based 

Assessment) 

- การทดสอบโดยใชEแบบทดสอบ 

(Testing) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

1 

 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา  

2. การสื่อสารในสภาพแวดล'อมที่

หลากหลาย 

2.1 ความหมาย ความสำคัญ 

วัตถุประสงคCของการสื่อสาร และ

กระบวนการสื่อสารในสภาพแวดลEอม

ที่หลากหลาย 

2.2 องคCประกอบการสื่อสารใน

สภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

2.3 ประเภทการสื่อสารใน

สภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

2.4 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

ภาษาไทยอย7างมีประสิทธิภาพ 

4 

 

1. แนะนำและปฐมนิเทศอธิบายการ

เรียนการสอน วิธีการประเมินผลการ

เรียน ในรายวิชารายวิชาทักษะการ

สื่อสารภาษาไทย 

2. ผูEสอนตั้งคำถามเพื่อเขEาสู7เนื้อหา 

“ความหมายและองคCประกอบของการ

สื่อสารในสภาพแวดลEอมที่หลากหลาย” 

เปjนการจัดการเรียนรูEแบบใชEคำถาม 

(Questioning Method) 

3. ผูEสอนบรรยาย (Lecture) เนื้อหา 

และกรณีศึกษา (Case Study) 

ประกอบการอธิบาย 

4. ผูEสอนตั้งคำถามว7า “การสื่อสารสำคัญ

ต7อสิ่งใดบEาง” โดยใหEนักศึกษาพิมพC

คำตอบลงในกระดานแสดงความคิดเห็น 

5. ผูEสอนสอบถามผูEเรียน ดังนี้  

5.1 ผูEเรียนเคยประสบป�ญหาในการ

สื่อสารที่ทำใหEการสื่อสารไม7สัมฤทธิ์ผล

หรือไม7 อย7างไร 

5.2 ผูEเรียนคิดว7าป�ญหาที่เกิดขึ้นเกิด

จากการสื่อสารดังกล7าว คือสิ่งใด 

5.3 ป�ญหาที่เกิดขึ้นนั้นเปjน

องคCประกอบใดในกระบวนการสื่อสาร 

5.4 ผูEเรียนคิดว7าควรแกEไขป�ญหาการ

สื่อสารดังกล7าวอย7างไร 

โดยผูEสอนบันทึกการสังเกตการตอบ

คำถามในชั้นเรียน ที่ประเมินจากการ

ตอบคำถาม 

6. ผูEสอนเป�ดคลิปวีดิทัศนCกรณีศึกษาที่

เกี่ยวกับป�ญหาการสื่อสาร 

https://www.youtube.com/watch?

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

v=vAiUY80-rDU จากนั้นสอบถาม

ผูEเรียน ดังนี้  

6.1 ผูEเรียนคิดว7าป�ญหาที่เกิดขึ้นเกิด

จากสิ่งใด 

6.2 สิ่งนั้นเปjนองคCประกอบใดใน

กระบวนการสื่อสาร 

6.3 ผูEเรียนคิดว7าควรแกEไขป�ญหานี้

อย7างไร 

7. ผูEเรียนและผูEสอนอภิปรายร7วมกัน

เกี่ยวกับการสื่อสารในสภาพแวดลEอมที่

หลากหลาย 

8. ผูEสอนสรุปบทเรียน โดยอาจใชEคำถาม

เพื่อการสรปุบทเรียน 

9. ใหEผูEเรียนสรุปความรูEที่ไดEรับจากการ

เรียน 

10. ใหEผูEเรียนทำแบบทดสอบการสื่อสาร

ในสภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

2-3 

 

การรับสารเพื่อสร'างความเข'าใจ 

1. ความหมายและความสำคัญของ

การฟ�งและอ7าน 

2. การรับสารแบ7งตามวัตถุประสงคC

ในการสื่อสาร 

3. ทักษะการฟ�งอย7างเขEาใจ 

4. เทคนิคการอ7านที่มีประสิทธิภาพ 

5. วิธีเพิ่มทักษะการรับสารเพื่อ

พัฒนาศักยภาพตนเอง 

8 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEสอนเป�ดคลิปวิดีทัศนCรายการเพลง 

ข7าว สารคดี ซึ่งมีประเด็นใหEอภิปรายไดE

อย7างหลากหลาย กวEางขวาง และอยู7ใน

ความสนใจของคนในสังคม ใหEผูEเรียน

รับชม เปjนกรณีศึกษา (Case study) 

3. ผูEสอนขออาสาสมัครผูEแทนผูEเรียน 2-3 

คน พูดแสดงความคิดเห็นที่มีต7อคลิป

วิดีโอ (หากผูEเรียนแสดงความคิดเห็นไป

ในทิศทางเดียวกัน ใหEขออาสาสมัคร 

ผูEแทนที่มีความคิดเห็นแตกต7างออกไป)  

4. ผูEสอนและผูEเรียนช7วยกันสรุปความ

คิดเห็นทั้งหมด 

5. ผูEสอนบรรยาย (Lecture) 

6. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 3-5 คน โดย

ใหEผูEเรียนแต7ละกลุ7มร7วมกันวิเคราะหCสาร

ที่ฟ�งไปในขEางตEน เพื่อสรEางแผนที่

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

ความคิด (Concept mapping) และ

อภิปรายร7วมกัน จากนั้นใหEแต7ละกลุ7ม

ออกมานำเสนอหนEาชั้นเรียน เปjนการ

เรียนรูEแบบแผนผังความคิด  

(Concept mapping) 

7. ผูEสอนสอบถามผูEเรียนเกี่ยวกบัสำนวน 

ความหมายคำ คำภาษาต7างประเทศ 

สัญลักษณC แนวคิด ศิลปะการใชEภาษา 

ความงดงามในสำนวนภาษา หรือ

ลักษณะการใชEภาษาจากสารที่ไดEฟ�ง  

8. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มสืบคEนสื่อโฆษณา

ออนไลนCกลุ7มละ 1 เรื่อง จากนั้นใหE

วิเคราะหCสำนวน ความหมายคำ  

คำภาษาต7างประเทศ สัญลักษณC แนวคิด 

ศิลปะการใชEภาษา ความงดงามในสำนวน

ภาษา หรือลักษณะการใชEภาษาจากสื่อ

ดังกล7าว โดยผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ดEานความรูE

ความเขEาใจ และการคิด โดยการสังเกต

ในชั้นเรียนอย7างไม7เปjนทางการ ไดEแก7 

การสังเกตพฤติกรรมของผูEเรียนระหว7าง

การจัดกิจกรรม ทักษะการใชEภาษาและ

การนำเสนอผลงาน และการวิพากษC

กรณีศึกษา (Criticism Case study) 

9. มอบหมายการบEานเปjนรายบุคคล 

โดยใหEผูEเรียนเลือกฟ�งพอรCดแคสตCรายการ

ที่สนใจ 1 รายการ จากนั้นสรุปเนื้อหา

จากการฟ�งและวิเคราะหCการใชEภาษา 

10. ผูEสอนสรุปบทเรียน 

11. ใหEผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจาก

การเรียนในสัปดาหCนี ้

12. ใหEผูEเรียนทำแบบทดสอบเรื่องการฟ�ง

และการอ7าน 

4-5 

 

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล 

1. แนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทัล  

8 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

2. ความหมายของการสื่อสารยุค

ดิจิทัล 

3. รูปแบบการสื่อสารยุคดิจิทัล 

4. ประโยชนCการสื่อสารยุคดิจิทัล/

การสื่อสารผ7านสังคมออนไลนC 

5. การประยุกตCใชEเครื่องมือสื่อสาร

ในกลุ7มต7าง ๆ 

2. ผูEสอนสำรวจความรูEพื้นฐานของผูEเรียน

โดยใชEคำถามผ7านเกมออนไลนC เรื่อง

เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล 

3. ผูEเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่อง กEาวทัน

เทคโนโลยี และแนวโนEมสื่อดิจิทัลในยุค 

Technology disruption  

4. ผูEเรียนสรุปประเด็นสำคัญที่ไดEรับจาก

การชมวิดีโอผ7านกระดานออนไลนC Padlet 

/ Social media 

5. ผูEสอนบรรยาย แนวคิดการสื่อสารยุค

ดิจิทัล ความหมายของการสื่อสารดิจิทัล 

รูปแบบการสื่อสารดิจิทัล ประโยชนCการ

สื่อสารยุคดิจิทัล การประยุกตCใชEเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสื่อสาร 

6. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 5-7 คน ระดม

ความคิดเห็นผ7านระบบสื่อสารออนไลนC  

ในหัวขEอ “โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน  

ที่ใชEในการสื่อสาร” เปjนการเรียนรูEแบบ

โครงการ (Project-based Learning) 

7. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอขEอมูลของ

กลุ7มตนเองโดยใชEประโยชนCจากโปรแกรม

ออนไลนCต7าง ๆ ในรูปแบบ Live Stream 

8. ผูEสอนและผูEเรียนร7วมกันวิพากษCใน

ประเด็นนำเสนอ 

9. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง  

(Authentic Assessment) โดยการ

สังเกตจากการตอบคำถาม การแสดง

ความคิดเห็นในชั้นเรียน การมีส7วนร7วมใน

การทำงานกลุ7มและการอภิปราย 

พฤติกรรมความกระตือรือรEนในการทำ

กิจกรรม การประเมินทักษะการใชEงาน

โปรแกรมเครื่องมือการสื่อสาร 

(Performance-based Assessment) 

และผลงานการปฏิบัต ิ

10. ผูEสอนสรุปบทเรียน  
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

11. ใหEผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจาก

การเรียนในสัปดาหCนี ้

12. ใหEผูEเรียนทำแบบฝ�กหัดทบทวน

ประจำสัปดาหC 

6 

 

การวิเคราะห@อย6างรู'เท6าทันการ

สื่อสารในสภาพแวดล'อมที่

หลากหลาย 

1. การวิเคราะหCผูEส7งสารและผูEรับ

สารในสภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

2. การวิเคราะหCสารใน

สภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

3. การวิเคราะหCช7องทางการสื่อสาร

ในสภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

4. การวิเคราะหCปฏิกิริยา

ตอบสนองในสภาพแวดลEอมที่

หลากหลาย 

5. การวิเคราะหCสิ่งแวดลEอมใน

สภาพแวดลEอมที่หลากหลาย 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEสอนการจัดการเรียนรูEแบบอุปนัย 

(Induction Method) โดยยกตัวอย7าง

กรณีศึกษา (Case study) ใหEผูEเรียนชม

คลิปวีดีทัศนC/ข7าว/สถานการณC/

เหตุการณCการสื่อสารในสื่อสังคมออนไลนC

ที่ทำใหEผูEเรียนเกิดการวิเคราะหCหรือ

เปรียบเทียบองคCประกอบการสื่อสารไดE

ครอบคลุมองคCประกอบการสื่อสาร หรือ

กรณีศึกษาจากศูนยCต7อตEานข7าวปลอม 

ประเทศไทย 

https://www.antifakenewscenter.com/ 

หรือ คลิปการรูEเท7าทันข7าว 

https://www.youtube.com/watch?

v=3VO2SprVg8M 

3. ผูEเรียนแต7ละคนศึกษากรณีศึกษาและ

วิเคราะหCองคCประกอบการสื่อสารและ

หลักการ/แนวคิดที่แฝงอยู7ในกรณีศึกษานั้น  

4. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 3 – 5 คน 

ระดมสมองร7วมกันอภิปรายกลุ7มย7อย โดย

กระตุEนใหEตรวจสอบความคิดของกันและ

กัน เพื่อใหEเกิดความคิดที่รอบคอบ  

5. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอประเด็นจาก

การอภิปรายร7วมกันในกลุ7ม จากนั้นจึง

ร7วมกันอภิปรายกลุ7มรวมกันทั้งหEอง เพื่อ

สรุปหลักการ/แนวคิดที่ไดEจากตัวอย7าง

ร7วมกัน  

6. ผูEเรียนร7วมกันสรุปความรูEที่ไดEรับจาก

การเรียนโดยผูEสอนสังเกตพฤติกรรม 

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

(Behavioral Observation Form) ของ

การวิเคราะหCกรณีศึกษา 

7. ผูEสอนสรุปบทเรียน โดยอาจใชEคำถาม

เพื่อการสรุปบทเรียน 

8. ผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจากการ

เรียนในสัปดาหCนี้  

9. ผูEเรียนทำแบบทดสอบ (Testing) 

7 

 

การนำเสนอประเด็นที่สนใจ (Project 

based-Learning 1) 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 3-5 คน โดย

ใหEผูEเรียนแต7ละกลุ7มระดมสมอง 

(Brainstorm) กันเกี่ยวกับการจัดทำ

โครงการ “บูรณาการการสื่อสาร

ภาษาไทย”  

3. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอประเด็นที่

สนใจในการจัดทำโครงการ โดย

ดำเนินการดังนี ้

3.1  ศึกษาคEนควEาเอกสาร รายงาน 

ข7าว ที่เกี่ยวขEองกับการสื่อสารภาษาไทย 

โดยวิเคราะหCป�ญหา อุปสรรค หรือความ

สนใจในการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทย 

3.2  กำหนดประเด็นที่สนใจโดย

คำนึงถึงความเชี่ยวชาญ และความ

เหมาะสม 

3.3  ศึกษาคEนควEารายละเอียด

เกี่ยวกับประเด็นที่สนใจจากแหล7งขEอมูลที่

หลากหลาย 

3.4  นำเสนอประเด็นที่สนใจ และ

ปรับแกEตามขEอเสนอแนะ 

3.5  จัดทำโครงร7างโครงการ 

4. ผูEสอนการประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยการ

สังเกตการนำเสนอประเด็น จากเกณฑC

การใหEคะแนนการนำเสนอประเด็นที่

สนใจ  

คณาจารยC 
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12 

สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

5. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำขEอเสนอแนะไป

ปรับแกEเพื่อจัดทำโครงร7างโครงการ 

8 

 

การเขียนงานทางวิชาการ 

1. ความรูEพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน 

2. ความรูEพื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียน

ทางวิชาการ 

3. เทคนิคการเขียนงานทาง

วิชาการรูปแบบต7าง ๆ 

4 1. 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 3-5 คน โดย

ใหEแต7ละกลุ7มนำเสนอกรณีศึกษา (Case 

study) หัวขEอ “การใชEภาษาเขียนใน

ป�จจุบัน” วิเคราะหC การวิพากษCกรณีศึกษา 

(Criticism Case study) และอภิปราย

ร7วมกันทั้งชั้นเรียน เปjนการเรียนการสอน

แบบหEองเรียนกลับดEาน (Flipped 

Classroom) สรุปและชี้ประเด็นสำคัญ

จากการนำเสนองานของผูEเรียน 

3. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มระดมสมองเขียน

โครงการ Project based ประกอบดEวย  

3.1  ชื่อโครงการ 

3.2  หลักการและเหตุผล   

3.3  วัตถุประสงคC 

3.4  เป¤าหมาย 

3.5  ระยะเวลาดำเนินงาน 

3.6 วิธีการดำเนินงาน 

3.7 งบประมาณ 

3.8 การประเมินผลโครงการ 

3.9 ประโยชนCที่คาดว7าจะไดEรับ   

    3.10  ผูEรับผิดชอบโครงการ 

4. มอบหมายใหEแต7ละกลุ7มจัดทำสื่อ

ดิจิทัลเพื่อนำเสนอโครงการ โดยมีเวลา

นำเสนอโครงร7างโครงการ กลุ7มละ 10 

นาที (จะนำเสนอในสัปดาหCที่ 10) 

5. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยการ

สังเกตพฤติกรรม  

6. ผูEสอนสรุปบทเรียน  

คณาจารยC 
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13 

สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

7. ผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจากการ

เรียนในสัปดาหCนี ้

8. ผูEเรียนทำแบบทดสอบ (Testing) 

9 

 

การเขียนเพื่อการสื่อสาร 

ในองค@กร 

1. ความรูEพื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียน

ในองคCกร 

2. เทคนิคการเขียนงานในองคCกร

รูปแบบต7าง ๆ 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEเรียนแบ7งกลุ7ม กลุ7มละ 3-5 คน โดย

ใหEแต7ละกลุ7มนำเสนอกรณีศึกษา (Case 

study) หัวขEอ “การใชEภาษาเขียนในงาน

อาชีพที่ผูEเรียนสนใจ” วิเคราะหC วิพากษC

กรณีศึกษา (Criticism Case study) 

และอภิปรายร7วมกันทั้งชั้นเรียน เปjนการ

เรียนการสอนแบบหEองเรียนกลับดEาน 

(Flipped Classroom) สรุปและ 

ชี้ประเด็นสำคัญจากการนำเสนองานของ

ผูEเรียน 

3. ผูEเรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role 

Playing) โดยจำลองสถานการณCในที่

ทำงาน: ผูEบังคับบัญชามอบหมายใหE

ผูEใตEบังคับบัญชาเขียนบันทึกขEอความและ

นำส7งทางอีเมล เปjนการเรียนรูEโดยการลง

มือปฏิบัติ (Experiential Learning) โดย

ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยใชEแบบ

สังเกตพฤติกรรม  

4. ผูEสอนสรุปบทเรียน  

5. ผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจากการ

เรียนในสัปดาหCนี ้

6. ผูEเรียนทำแบบทดสอบ  

คณาจารยC 

10 

 

การนำเสนอโครงร6างของโครงการ

ประจำรายวิชา 

(Project based-Learning 2) 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอร7างโครงการ

ดEวยสื่อดิจิทัล โดยมีเวลานำเสนอโครงร7าง

โครงการ กลุ7มละ 10 นาที (ที่ไดE

มอบหมายในสัปดาหCที่ 8) เปjนการเรียนรูE

โดยการลงมือปฏิบัติ (Experiential 

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

Learning) ดEวยการนำเสนอโครงร7างที่

สนใจ 

3. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ดEวยแบบ

ประเมินการนำเสนอโครงร7าง และใหE

ขEอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงร7าง

โครงการใหEน7าสนใจมากยิ่งขึ้น 

4. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มปรับแกEโครงร7างและ

ดำเนินการจัดทำโครงการตามแผนการที่

กำหนด เปjนการเรียนรูEแบบโครงการ 

(Project-based Learning) 

11 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการ

นำเสนอ 

1. บุคลิกภาพภายในกับการนำเสนอ  

2. บุคลิกภาพภายนอก  

3. รูปแบบการนำเสนอแบบเปjน

ทางการ และแบบไม7เปjนทางการ 

4 1. ผูEสอนเป�ดคลิปวิดีโอ “โปรดปล7อยใหEคน

รุ7นใหม7ไดEใฝ¥ฝ�น” โดย วีระพร นิติประภา 

ใหEผูEเรียนดู 

https://www.youtube.com/watch?v=u

NHQR0rxLXA 

จากนั้นผูEสอนสุ7มถามผูEเรียน 3 – 5 คน 

เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผูEพูด เปjน

การศึกษากรณีศึกษา (Case study) 

2. ผูEสอนและผูEเรียนอภิปรายร7วมกันใน

ประเด็น “ความสำคัญของบุคลิกภาพ

ภายในกับการนำเสนอ” โดยใหEผูEเรียน

วิเคราะหCบุคลิกภาพภายในจากคลิปวิดีโอ

ที่ไดEด ู

3. ผูEเรียนสืบคEนคลิปวิดีโอที่ผูEนำเสนอมี

บุคลิกภาพภายนอกที่ดี และวิเคราะหC

บุคลิกภาพภายนอกที่ปรากฏ โดยผูEสอน

สุ7มเรียกผูEเรียน 3 – 5 คน นำเสนอหนEาชั้น

เรียน 

4. ผูEเรียนฝ�กบุคลิกภาพเพื่อการนำเสนอ 

ไดEแก7 การนั่ง  

การยืน การเดิน การแสดงสีหนEา ฯลฯ 

เปjนการเรียนรูEโดยการลงมือปฏิบัติ 

(Experiential Learning) 

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

5. ผูEสอนนำเสนอรูปแบบบุคลิกภาพกับ

การนำเสนอประเภทต7าง ๆ เพื่อใหEผูEเรียน

สามารถนำไปประยุกตCใชEไดEอย7างเหมาะสม 

6. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยการ

ประเมินจากการปฏิบัติเกี่ยวกับ

บุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการ

นำเสนอ โดยใชEแบบประเมินการพัฒนา

บุคลิกภาพ 

7. ใหEผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจาก

การเรียนในสัปดาหCนี ้

8. ผูEสอนสรุปบทเรียน  

9. ผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจากการ

เรียนในสัปดาหCนี ้

12 

 

การเล6าเรื่องผ6านสื่อดิจิทัล 

1. เทคนิคการพูดเล7าเรื่อง (Story 

telling)  

2. การพูดเล7าเรื่องผ7านสื่อดิจิทัล 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEสอนเป�ดคลิปวิดีโอ “แฝด 3 ศุภนารี 

เน็ตไอดอลจากเพจ Supanaree Story” 

ใหEผูEเรียนด ู

https://www.youtube.com/watch?v=5u

_jcNuQpSA 

โดยผูEสอนสอบถามความน7าสนใจของการ

เล7าเรื่องในคลิปวิดีโอ เปjนการศึกษา

กรณีศึกษา (Case study) 

3. ผูEเรียนสืบคEนคลิปวิดีโอ ความยาว 

ไม7เกิน 5 นาที ซึ่งอาจเปjนคลิปการพูด

แนะนำสินคEา แนะนำบริการ หรือแนะนำ

ภาพยนตรC โดยคลิปวิดีโอนั้นจะตEองมีการ

เล7าเรื่องที่น7าสนใจ จากนั้นวิเคราะหC 

3.1 จุดเด7น  

3.2 วิธีการเล7าเรื่องจากคลิปวิดีโอ 

4. ผูEสอนและผูEเรียนอภิปรายร7วมกัน

เกี่ยวกับเทคนิคการเล7าเรื่องผ7านสื่อดิจิทัล 

5. ผูEเรียนออกแบบคลิปวิดีโอการเล7าเรื่อง

ผ7านสื่อดิจิทัลในประเด็นที่สนใจ โดย

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

เผยแพร7ใน YouTube ผูEเรียนมีเวลา 1 

สัปดาหCในการเผยแพร7เพื่อใหEมียอดผูEชม

เขEามาชมใหEมากที่สุด เปjนการเรียนรูEโดย

การลงมือปฏิบัติ (Experiential 

Learning) 

6. ผูEเรียนวิเคราะหCความน7าสนใจของคลิป

วิดีโอของตนเอง และยอดผูEเขEาชมส7งใน

ระบบ WBSC 

7. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยการ

ประเมินจากการปฏิบัติ (การพูดเล7าเรื่อง

ผ7านสื่อดิจิทัล) โดยใชEแบบประเมินการเล7า

เรื่องผ7านสื่อดิจิทัล 

8. ผูEสอนสรุปบทเรียน  

9. ผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจากการ

เรียนในสัปดาหCนี ้

 

13 ความคืบหน'าของโครงการประจำ

รายวิชา 

(Project based-Learning 3) 

4 1. ทบทวนความรูEเดิมของนักศึกษาจาก

เนื้อหาในสัปดาหCที่แลEว  

2. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอรายงาน

ความกEาวหนEา โดยนำเสนอผ7านคลิป

วิดีโอความยาวไม7เกิน 5 นาที 

ประกอบดEวย 

2.1 รายละเอียดโครงการ 

2.2 แผนการดำเนินงาน 

2.3 ความคืบหนEาการดำเนินงาน 

2.4 อุปสรรคในการดำเนินงาน 

2.5 แผนการดำเนินงานระยะต7อไป  

เปjนการเรียนรูEแบบโครงการ (Project-

based Learning) และการเรียนรูEโดยการ

ลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) 

ดEวยการนำเสนอรายงานความกEาวหนEา

ผ7านสื่อดิจิทัล 

3. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยใชEแบบ

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

ประเมินการนำเสนอความกEาวหนEา และใหE

ขEอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงร7าง

โครงการใหEน7าสนใจมากยิ่งขึ้น 

4. ผูEเรียนปรับแกEโครงร7างและดำเนินการ

จัดทำโครงการตามแผนการที่กำหนด 

14 

 

การนำเสนองานอย6างมืออาชีพ 

1. การใชEสื่อประกอบการนำเสนอ

งาน 

2. การนำเสนองานแบบเผชิญหนEา 

3. การนำเสนองานผ7านสื่อดิจิทัล 

4 1. ผูEเรียนจับคู7กัน คEนควEาสื่อที่ใชE

ประกอบการนำเสนองาน โดยนำเสนอ

ดังนี ้

1.1 ลักษณะของสื่อ 

1.2 การใชEสื่อ 

2. ผูEสอนและผูEเรียนอภิปรายร7วมกัน

เกี่ยวกับการใชEสื่อประเภทต7าง ๆ ในการ

นำเสนองาน 

3. ผูEสอนประเมินดEวยแบบประเมินการ

นำเสนองานหนEาชั้นเรียน 

4. ผูEเรียนแต7ละคู7นำเสนอสิ่งของจำนวน 1 

ชิ้น ใหEน7าสนใจ โดยมีเวลานำเสนอไม7เกิน 

3 นาท ี

5. ผูEสอนและผูEเรียนอภิปรายร7วมกัน

เกีย่วกับจุดเด7นและ 

ขEอควรปฏิบัติในการนำเสนองานแบบ

เผชิญหนEา 

6. ผูEสอนเป�ดคลิปวิดีโอ “รวมทริค IPAD 

ง7ายๆ ที่จะทำใหEชีวิตง7ายขึ้น” ใหEผูEเรียนดู 

โดยใหEวิเคราะหCเทคนิคการนำเสนองาน

จากคลิป

https://www.youtube.com/watch?v=o

NtZSATZOak เปjนการศึกษากรณีศึกษา 

(Case study) 

7. ผูEสอนและผูEเรียนอภิปรายร7วมกัน

เกี่ยวกับเทคนิคการนำเสนองานผ7าน

ช7องทางออนไลนC 

8. ผูEเรียนอัดคลิปวิดีโอการนำเสนอ 

“สินคEา” ผ7านช7องทางออนไลนC โดยผูEเรียน

เลือกสินคEาที่ตนเองสนใจเพื่อนำเสนอ และ

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

เผยแพร7ใน YouTube ผูEเรียนมีเวลา 1 

สัปดาหCในการเผยแพร7เพื่อใหEมียอดผูEชม

เขEามาชมใหEมากที่สุด เปjนการเรียนรูEโดย

การลงมือปฏิบัติ (Experiential 

Learning) โดยใหEผูEเรียนมีการนำเสนองาน 

ผ7านสื่อดิจิทัล 

9. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) โดยการ

ประเมินจากการปฏิบัติ (การพูดนำเสนอ

งาน) โดยใชEแบบประเมินการนำเสนอ

งานผ7านช7องทางออนไลนC 

10. ผูEเรียนวิเคราะหCความน7าสนใจของ

คลิปวิดีโอของตนเอง และยอดผูEเขEาชมส7ง

ในระบบ WBSC 

11. ผูEสอนสรุปบทเรียน  

12. ใหEผูEเรียนสรุปเนื้อหาความรูEที่ไดEจาก

การเรียนในสัปดาหCนี ้

15 

 

การนำเสนอของโครงการประจำ

รายวิชา (Project based-Learning 

4) 

4 1. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มนำเสนอโครงการ 

“บูรณาการการสื่อสารภาษาไทย”  

ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 

“Pitching contest” โดยแต7ละตอน

เรียนจะมีการนำเสนอ ดังนี ้

1.1 นำเสนอดEวยโปสเตอรCและคลิป

วิดีโอ 

1.2 นำเสนอบนเวที (ตอนเรียนละ  

1 กลุ7ม) 

2. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มจะอยู7ประจำซุEมของ

ตนเอง เพื่อนำเสนอผลงานใหEกับ

ผูEเขEาร7วมงานไดEฟ�ง 

3. ผูEเรียนแต7ละกลุ7มจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินงานโครงการ ประกอบดEวย 

3.1 รายละเอียดโครงการ 

3.2 การดำเนินงาน 

3.3 การบรรลุผลโครงการตาม

วัตถุประสงคC 

คณาจารยC 
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สัปดาห@ที ่ หัวข'อ/รายละเอียด 
จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช' (ถ'ามี) 
ผู'สอน 

3.4 อุปสรรคในการดำเนินงาน 

3.5 ขEอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการในครั้งต7อไป 

4. ผูEสอนประเมินตามสภาพจริง 

(Authentic Assessment) ดEวยใชEแบบ

ประเมินโครงการ 

16 การใหEคำแนะนำและขEอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการประจำรายวิชา 

 

2. การประเมินผลการเรียนรูR  

หมายเหต ุผลลัพธHการเรียนรูwที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes: PLOs) 

PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป�นสวนดุสิต 

PLO 3 สามารถสื่อสารดwวยภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดw 

PLO 6 สามารถใชwเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประกอบการตัดสินใจภายใตwขwอมูลในวิถีชีวิตใน

ยุคดิจิทัล 

ผลลัพธPการเรียนรูRฯ วิธีการวัดผล 
น้ำหนักการประเมินผล 

(รRอยละ) 

CLO1 สามารถวิเคราะหH

องคHประกอบกระบวนการ

สื่อสาร 

1. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุCม 5 

20 2. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุCม 15 

CLO2 สามารถใชwภาษาเพื่อ

การสื่อสารในชีวิตประจำวัน

และการประกอบอาชีพไดw

อยCางถูกตwอง 

1. การประเมินการมีสCวนรCวมในชั้นเรียน 

(การประเมินตามสภาพจริง) 

20 

55 

2. การวัดความรูw (Testing) 5 

3. การนำเสนอประเด็นโครงการ “บูรณาการ

การสื่อสารภาษาไทย” 

10 

4. การประเมินโครงการ “บูรณาการการ

สื่อสารภาษาไทย” 

20 

CLO3 สามารถเลือกใชw

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารไดwอยCางเหมาะสม 

1. การนำเสนอโครงรCางโครงการ “บูรณาการ

การสื่อสารภาษาไทย” 

10 

25 2. การเลือกใชwเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ

โครงการ 

10 

3. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุCม 5 

รวม   100 
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รูปแบบการบันทึกผลการเรียน þ A-F  £ S/U  £ P  

 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตำราและเอกสารหลัก 

1.1 ชนะศึก นิชานนทH, ศุภศิริ บุญประเวศ, สิริมา เชียงเชาวHไว, ศศิพร ตCายคำ, สุทิตา จุลกนิษฐH 

และชนินทรH ฐิติเพชรกุล. (2564). ทักษะการสื่อสารภาษาไทย. ศูนยHบริการสื่อและสิ่งพิมพH

กราฟฟ�คไซทH มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและขRอมูลเสนอแนะ 

2.1 กาญจนา แกwวเทพ. (2556). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. คณะนิเทศศาสตรH 

จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย.  

2.2 กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล. (2554). ภาษากับการสื่อสาร (พิมพHครั้งที่ 2). 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.   

2.3 พรรณทิพยH ศิริวรรณบุศยH. (2556). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. จุฬาลงกรณHมหาวิทยาลัย. 

2.4 วรวรรธนH ศรียาภัย. (2560). การเขียนเพื่อพัฒนาองคFการ (พิมพHครั้งที่ 4). สัมปชัญญะ. 

2.5 วรวุฒิ อCอนนCวม. (2555). ปรากฏการณHทางการสื่อสารยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหNงประเทศไทย (สสอท.) 18(2). 

2.6 วราพร ดำจับ. (2560). การสื่อสารในยุคดิจิทัล. สหศาสตรFศรีปทุม ชลบุร,ี 3(1), 46-50. 

2.7 ศุภศิลป� กุลจิตตHเจือวงศH. (2556). ไลนHรูปแบบการสื่อสารบนความสรwางสรรคHของสมารHทโฟน: 

ขwอดีและขwอจำกัดของแอปพลิเคชั่น. วารสารนักบริหาร, 33(4), 42-54. 

2.8 สนิท สัตโยภาส. (2556). ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคwน. (พิมพHครั้งที่ 2). ธารอักษร. 

2.9 สิริมา เชียงเชาวHไว. (2563). ภาษาเพื่อการสื่อสารในองคFกร. ศูนยHบริการสื่อและสิ่งพิมพH 

กราฟฟ�คไซทH มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2.10 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล. (2554). ภาษาไทย 1. ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น. 

2.11 Adler, R., Rodman, G. & Athena, P. (2017). Mass Communication 

Understanding Human Communication. Oxford University. 

2.12 Froemling, K. K., Grice, G. L. & Skinner, J. F. (2011). Communication the 

handbook. Pearson Education: United States. 

2.13 Vai, Marjorie & Sosulski, Kristen (2011).  Essentials of Online Course Design: A 

Standards-Based Guide. Routledge.   

3. ทรัพยากรอื่น ๆ 

3.1 https://wbsc.dusit.ac.th/ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
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3.2 https://www.antifakenewscenter.com/ 

3.3 https://www.youtube.com/watch?v=5nQ4v8u83Mw  

3.4   https://www.youtube.com/watch?v=5u_jcNuQpSA 

3.5 https://www.youtube.com/watch?v=IqH_-luzKxA 

3.6   https://www.youtube.com/watch?v=L17in7ogdbI 

3.7 https://www.youtube.com/watch?v=NQjT54Wl1j0 

3.8 https://www.youtube.com/watch?v=oNtZSATZOak 

3.9 https://www.youtube.com/watch?v=uNHQR0rxLXA 

3.10 https://twitter.com/TNAMCOT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5 

Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธPการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผูwเรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน 

และผลการเรียนรูwที่ไดwรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดwวยแบบสอบถามความคิดเห็นของ

ผูwเรียนที่มีตCอการจัดการเรียนการสอนและคณาจารยH 

2. กลยุทธPการประเมินการสอน 

ในการเก็บขwอมูลเพื่อการประเมินการสอน ไดwแกC จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูwของผูwเรียนและ 

การทวนสอบผลประเมินการเรียนรูw 

3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารยHผูwประสานงานรายวิชา และอาจารยHผูwสอนรCวมกันระดมสมองกำหนดกลยุทธHวิธีการสอนจาก

ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แลwวจัดทำ มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวชิา 

อาจารยHผูwประสานงานรายวิชา และอาจารยHผูwสอนจัดการประชุมรCวมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

ผูwเรียนในรายวิชาโดยการสุCมประเมินขwอสอบและความเหมาะสมของการใหwคะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ

คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร 

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารยHผูwประสานงานรายวิชา และอาจารยHผูwสอนสรwางระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา 

โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผูwเรียน การรายงานรายวิชาโดยอาจารยHผูwสอน หลังการทบทวน

ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนำเขwาที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะโดยผCาน

คณะกรรมการบริหารคณะฯ อาจารยHผู wสอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ

ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธHการสอนที่ใชw เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชwในปnการศึกษาถัดไป 
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