
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอดุมศกึษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
     ชื่อรายวิชาภาษาไทย 1500201    ความเปนสวนดุสิต 
 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 1500201    Suan Dusit Spirit 
 
2. จํานวนหนวยกิต 
     4 หนวยกิต 4(2-4-6)  
 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 4.1 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : - 
 4.2 อาจารยผูสอน : คณาจารยมหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน 
     ภาคการศึกษาที่ 1-2 / ชั้นปที่ 1-4  
 
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
     ไมมี 
 
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
     ไมมี 
 
8. สถานที่เรียน 

    ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนยการศึกษานอกที่ตั้ง  
 
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 
    วันที่  25 ธันวาคม 2560 
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หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
 
1. จุดมุงหมายของรายวิชา 

1.1 พุทธิพิสัย (ความรูที่ไดรับจากการเรียน) 
 1.1.1 สามารถอธิบายถึงประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันได 

1.1.2 สามารถอธิบายถึงอัตลักษณแหงวัฒนธรรมสวนดุสิต การมีคุณธรรม จริยธรรมและมารยาท
อยางไทย สูความเปนสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี 

 1.1.3 สามารถอธิบายถึงพัฒนาการในสาขาวิชาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ไดแก การเรือน วิชาชีพ
ครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม 

1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช IT ที่ไดรับจากการเรยีน) 
 1.2.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะหและเทาทันตอการสภาวการณแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 1.2.2 มีทักษะในการคนควา การคัดเลือก วินิจฉัยขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายในศตวรรษที่ 

21ตลอดทั้งมีความรูเทาทันสื่อตางๆ อาทิ หนังสือ แหลงเรียนรู และเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศประเภทตางๆ    
1.2.3 มีทักษะในการนําความรูที่ไดไปใชประยุกตใชในการดํารงชีวิตตอไปอนาคต ภายใตหนาที่และ

พันธะแหงความเปนศิษยแหงมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคต ิคุณธรรม จรยิธรรม ท่ีไดรับจากการเรียน) 

1.3.1 มคีวามรักและความภาคภูมิใจในความเปนสวนดสุิต 
1.3.2 มีคณุธรรม จรยิธรรมและจิตสํานึกที่ดีตอตนเองและสังคม  
1.3.3 สามารถอยูรวมกันไดภายใตความหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรม 

 
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือเปนรายวิชาที่ใหความรู ปลูกฝง สรางผลผลิตแหงความเปนวัฒนธรรมสวนดุสิตผานตัวนักศึกษา                
ซึ่งเปนผลผลิตของมหาวิทยาลัยโดยตรงและออกไปรบัใชสังคมอยางมีคณุภาพ    
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ 
1. คําอธิบายรายวิชา 

 
   พัฒนาการความเปนมาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อัตลักษณแหง 
วัฒนธรรมสวนดุสิต  มารยาทอยางไทยและการนําไปสูความเปนผูดีที่ไดชื่อวาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี  
พัฒนาการในวิชาการในสาขาที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย ดานการเรือน วิชาชีพครู สาธิตอนุบาลละอออุทิศ 
การศึกษาพิเศษ อาหาร อุตสาหกรรมการบริการ งานการพยาบาล ตลอดทั้งศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม อัน
แสดงออกถึงความเปนไทยและเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในทุกมิติ การเรียนรูดวยตนเอง 
ความเขาใจตนเองและผูอื่น บุคลิกภาพตามรูปแบบความเปนสวนดุสิต ความรัก ความศรัทธา มุงม่ัน ทุมเท 
ในการทํางานดวยความประณีต และรูจริงในสิ่งท่ีทํา     
   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 ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝกงาน  

การศึกษาดวยตนเอง 

30 ชั่วโมง สอนเสริมตามความ
ตองการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

60 ชั่วโมง 90 ชั่วโมง 

 
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล  

3.1 อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเว็บไซตสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน หรือ Social Media 

3.2 ผูเรียนนัดวันเวลาลวงหนาผานชองทางสื่อสาร หรือมาพบอาจารยเปนรายบุคคล หรือกลุมตาม
ความตองการของนักศึกษา อยางนอย 1 ชั่วโมง/ตอสัปดาห 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
        1.1.1 มีคุณลักษณะตามคานิยมไทยที่ดี ไดแก การประพฤติตนตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
พ้ืนฐาน มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย รักษากฎหมาย มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงาม 
มีความกตัญู มีสัมมาคารวะ รูจักเคารพผูใหญ และรูจักการรักษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย 

1.1.2 รูจักประหยัด อดออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
1.1.3 มีจิตสาธารณะ ไดแก คุณลักษณะการมีจิตใจเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวมเอื้ออาทร                

ใสใจเพ่ือนและผูอื่นใหความรวมมือตอการเรียนการสอนและกิจกรรมสาธารณะ 
1.1.4 มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
1.1.5 ทัศนคติปฏิเสธคอรปัชัน การแสดงออกในดานความคิดและพฤติกรรม   
1.1.6 มีความเปนสวนดุสิต ไดแก การมีความรักและศรัทธาในองคกร ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรี 

มุงมั่น ทุมเท รวมแรงใจเปนหนึ่งเดียว ขยันอดทน พากเพียร ใฝรูมีความประณีตพิถีพิถันและรูจริง                  
ในสิ่งที่ทํา แสดงความเปนผูนําและความเปนสวนดุสิตไดอยางเหมาะสมในทุกสถานการณจนเปนท่ี
ประจักษตอสาธารณะ  

1.2 วิธีสอน 
 จัดการเรียนรูโดยการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ประกอบการบรรยาย 
พรอมยกกรณีศึกษาเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และใหนักศึกษาไดใชกระบวนการแกปญหา (Problem 
Based Learning) จากกรณศีกึษา (Case Study) ที่ยกตัวอยาง นอกจากนี้ยังใชวิธี 

1.2.1 อาจารยผูสอนเปนแบบอยางที่ดีในดานคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบ ตลอดทั้ง
ความภาคภูมิใจในความเปนสวนดุสิตและความเปนไทย 
 1.2.2 เพ่ิมการอบรมจิตสํานึกคุณธรรม จริยธรรม สรางจิตสาธารณะ และความรับผิดชอบโดย
สอดแทรกอยูในเนื้อหารายวิชา 

1.2.3 ใชกรณีศึกษาจากสื่อจากเหตุการณและขาวตางๆ เนนใหนักศึกษามีจิตอาสา เคารพสิทธิของ
ตนเองและผูอ่ืน ตลอดทั้งกติกาตางๆ ของสังคมโดยรวม 

1.2.4 มอบหมายงานกลุมใหเกิดการระดมสมอง (Focus group)  
   1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนด ระยะเวลา
ที่มอบหมาย การรวมกิจกรรมและการสังเกตพฤติกรรมในระหวางเรียน 

1.3.2 จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางความคิด อารมณ และการแสดงออกภายหลัง
จากการเรยีนการสอน การบรรยายและสื่อที่ใชประกอบในการเรียน 

 1.3.3 ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย    
 

2. ความรู 
    2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

2.1.1 มีความรูอยางกวางขวางเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ 
2.1.2 มีโลกทัศนกวางไกล 
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2.1.3 มีความรู ความเขาใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 
     2.2 วิธีสอน 

2.2.1 ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการบรรยายเนื้อหาสวนที่เปนแนวคิดทฤษฎี
และการวิเคราะหจากหลายสถานการณ 

2.2.2 ฝกทักษะกระบวนการแสวงหาความรูและสงเสริมใหผูเรียนสรางความรู ความเขาใจในเรื่อง
ที่ศึกษาดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active Learning) ที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง  (Student Center) การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus 
group) ทั้งจากการคนควาดวยตนเอง (Self Study) ผานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (internet) และ
สื่อตางๆ ที่หลากหลาย    

 2.2.3 ใชกรณีศึกษา (Case Study) ยกตัวอยาง อธิบายและสาธิต โดยบรรยายประกอบสื่อ สิ่งพิมพ 
สื่อวีดีทัศน และสื่อสารสนเทศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ  

2.2.4 การจัดการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปน 
วิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง 

  2.2.5 การทําโครงการ (Project Based Learning) เพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูจากเนื้อหาใน 
รายวิชาและเสรมิสรางศักยภาพของนักศึกษาในการคนควา การทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.3 วิธีการประเมินผล 
          2.3.1 การทําแบบทดสอบกอนและหลังเรียน (Pre-test and Post-test) 

2.3.2 พิจารณาจากการอภิปรายประเด็นเนื้อหาในบทเรยีนรวมกัน 
2.3.3 การสอบเก็บคะแนนยอยแบบทดสอบจากเนื้อหาในบทเรียน 

 2.3.4 การสอบปลายภาค 
 2.3.5 การทําแบบฝกปฏิบัติ 
 2.3.6 จากผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ  
 2.3.7 จากการนําเสนอผลงานในชั้นเรียน 

2.3.8 จากคาระดับคะแนนที่ไดรับเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา   
 
3. ทักษะทางปญญา 
     3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

3.1.1 มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
3.1.4 มีทักษะการคิดสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 

      3.2 วิธีสอน 
 3.2.1 เปดประเด็น/สรางคําถามในชั้นเรียนอยางตอเนื่อง  

3.2.2 จัดกิจกรรมแบบผูเรียนมีสวนรวม เชน มีกิจกรรมแบบการมีสวนรวมของผูเรียน (Active 
Learning) เพ่ือนําไปสูการอภิปรายกลุม (Group Discussion) และการระดมสมอง (Focus group) เชน 
ระบุกรณศึีกษาปญหาในชีวิตประจําวัน เพ่ือฝกใหนักศึกษาหาแนวทางแกไข   

3.2.3 การทําโครงการ (Project Based Learning) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูของผูเรียนที่จะตองสืบคน 
เสาะหา สํารวจ ตรวจสอบ และคนควา ดวยวิธีการตาง ๆ ทําใหผูเรียนตองใช กรณีศึกษา (Case Study) กรณีปญหา 
(Problem Based Learning) รวมท้ัง การอภิปรายกลุม (Group Discussion) และ การระดมสมอง (Focus group) 
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เพ่ือใหผูเรียนสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได มีความคิดริเริ่มในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้นและ สามารถสรางเปนองคความรูของผูเรียนเองได 

3.2.4 แนะนําแหลงขอมูลประเภทตางๆ และวิธีการเลือกขอมูลที่นาเชื่อถือในการคนควาประกอบการทํา 
โครงการ ฯ และสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเอง ไดแก  เอกสาร หนวยงาน องคกร สื่อสิ่ งพิมพ  
สื่ออิเล็กโทรนิกส เชน ระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ (Internet) และบุคคลตัวอยาง หรือผูมีประสบการณ  
 3.2.5 นํานักศึกษาไปทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกหองเรียนท่ีเก่ียวของกับสัมพันธกับเนื้อหาใน
รายวิชา 
  3.3 วิธีการประเมินผล 

3.3.1 ประเมินตามสภาพจริงจากการแสดงความคิดเห็น การแกปญหา ผลงาน และ 
การนําเสนอผลงานในชั้นเรียน  

3.3.2 จากผลสัมฤทธ์ิของการทําโครงการฯ   
 

4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
    4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 4.1.3 มีทักษะในการประสานงานความรวมมือในการทํางานเปนทีม การเปนผูนําและผูตามที่ดี  
มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีทักษะในการแกปญหาสังคมไดแก การรับรูปญหา การเขาใจปญหา การเรียงลําดับ 
ความสําคัญของปญหา และแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสันติวิธี  

4.2 วิธีสอน 
           4.2.1  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีสวนรวมเพื่อสรางความรวมมือ 
  4.2.2  ยกตัวอยางกรณีศึกษา 
  4.2.3 การมอบหมายงานกลุมการจัดทําโครงการ (Project Based Learning) ใหผูเรียนไดใช 
การทักษะดานตางๆ ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือใชในการแสวงหาความรู การคนควาหาคําตอบ การแกปญหา 
หรอืการทดสอบตามความสนใจของตนเอง ตลอดท้ังการพัฒนาคุณภาพของผลงานไดเองตอไปในอนาคต 

 4.2.4 เปดโอกาสใหนักศึกษาที่ไมเขาชั้นเรียน นําเสนอผลงานฉบับใหมที่แตกตางจากนักศึกษาท่ี
เขาชั้นเรียนตามปกติ 
     4.3 วิธีการประเมินผล 
         4.3.1 จากการพฤติกรรมและการแสดงออก เชน ซักถามระหวางผูสอนและผูเรยีน 

4.3.2 สังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ  
4.3.3 พิจารณาจากผลงานโครงการฯ ความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูลที่ไดมอบหมาย

และการนําเสนอ 
 
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1.2 ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 วิธีสอน 
          5.2.1 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหรูจักการวิเคราะหสถานการณตางๆ จากกรณีศึกษาและ
ตัวอยางจากขอมูลและสื่อสารสนเทศตางๆ  

5.2.2 แนะนําเทคนิคการสืบคนขอมูล แหลงขอมูล และวิธีการเลือกขอมูลท่ีนาเชื่อถือ 
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5.2.3 มอบหมายงานใหนักศึกษาคนควาดวยตนเอง (Case Study) โครงการฯ หรือ รายงานตาม
หัวขอที่กําหนดใหและนํามานําเสนอ โดยสืบคนจากสื่อที่หลากหลาย 
   5.3 วิธีการประเมินผล 

5.3.1 การอภิปรายและการมีสวนรวมในระหวางชั้นเรียน 
5.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการแสดงออกในเร่ืองการวิเคราะหและการใชเหตุผล 
5.3.3 การจัดทํา โครงการฯ ตลอดท้ังการนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีประเภทตางๆ 
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
 

สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 
 

Module 1 สวนดุสิตจากอดีต
สูปจจุบัน 
• ปฐมนิเทศและแนะนํา
แนวทางจัดการเรียนการสอน
ในรายวิชา  
• ประวัติความเปนมาของ 
สวนดุสิต  
ตั้งแต พ.ศ. 2477 – ปจจุบัน 

- การจัดตั้งโรงเรียนการ
เรือน 

- การ จัดตั้ ง โ ร ง เ รี ยน
อนุบาลละอออุทิศ 

- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
วิทยาลัยคร ู

- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
สถาบันราชภัฏ 

- ส ว น ดุ สิ ต ส มั ย เ ป น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- สวนดุสิตกับความเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับ 

 

6 1. ผูสอนชี้แจงแนวการสอน ขอตกลงและ
กฎเกณฑตาง ๆ ในชั้นเรียน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดประเมินผล  
2. นักศึกษารบัชมวีดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย 
3. ผูสอนและนักศึกษารวมกันสรุปความรูจาก 
การรบัชมวีดีทัศน 
4. กิจกรรมที่ (1) ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 10 คน 
โดยในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมาย
ใหนักศึกษาศึกษา คนควาประวัติความเปนมาของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตแตละชวงสมัยพรอมกับ
รวมกันอภิปรายในแตละกลุมถึงความโดดเดนใน
แตละชวงสมัย รวมถึงสิ่งที่เปนความภาคภูมิใจและ
ควรธํารงไว โดยแบงเปน 5 สมัย ไดแก  
     1) สมัยของการกอกําเนิดโรงเรียนการเรือน
และโรงเรียนอนุบาลละอออุทิศ 
     2) สมัยเปนวิทยาลัยครู 
     3) สมัยเปนสถาบันราชภัฏ 
     4) สมัยเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     5) สมัยเปนมหาวิทยาลัยในกํากับ 
   นักศึกษานําเสนอผลการวิเคราะหและผล 
การอภิปรายในกลุมเปน Mind map โดยตัวแทน
กลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนาช้ันเรียน 
5. จัดกิจกรรมใหนักศึกษาตามกลุมเดิมอภิปราย
การเตรียมตัวจะดําเนินชีวิตอยางไรในยุคสวนดุสิต 
6.0 วิ เคราะหและอภิปราย โดยตัวแทนกลุม
คัดเลือกนักศกึษามานําเสนอหนาชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน “สวนดุสิตจาก
อดีตถึงปจจุบัน”  วีดีทัศน “กวาจะมาเปน 
สวนดุสิต  แนะนํ าสถานที่ ”  เพลงประ จํา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระบบ WBSC   
Power point, Computer, Overhead , 
Projector 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

2 
 

Module 2 เรียนรูรอบรั้ว 
สวนดุสิต 
• อาคารสถานที่และแนวคิดใน
การออกแบบ 

- ศึกษาอาคารสถานที่
สําคัญและแนวคิดการ
กอสรางและ 
การออกแบบ 

- พ้ืนท่ีนอก
มหาวิทยาลัย 

- แนวคิดการจัด
การศกึษานอกสถาน
ท่ีตั้ง 

6 1. ผูสอนบรรยายความรู เ ก่ียวกับที่มาและ
ประวัติศาสตรของสถาปตยกรรม อาคารสถานที่
สําคัญๆ ในมหาวิทยาลัย แนวคิดการกอสราง
และการออกแบบ พื้น ท่ีนอกมหาวิทยาลัย 
รวมถึงแนวคดิการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
 เรื่อง วัง เจานาย ผูดี ความรูสูวัฒนธรรมสวน
ดุสิต โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบความรู
กอนเรียน และหลังเรียน  
2. กิจกรรม (2) จัดกิจกรรมออกภาคสนามให
นักศึกษาแบ งกลุ มๆละ 5-6 คน  โดยการ
แบงกลุมในแตละกลุมนักศึกษาจะคละหลักสูตร 
เ พื่ อ ไ ป สํ า ร ว จ อ า ค า ร  ส ถ า น ที่ ตั้ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่ตั้งนอกมหาวิทยาลัย 
แลวทําแผนที่ (Map) มหาวิทยาลัยลงในใบงาน
สรปุ 
3. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
และตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศกึษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน  Power point, 
Computer, Overhead, Projector 

คณาจารย 
 

3 
 

Module 2 เรียนรูรอบรั้ว 
สวนดุสิต 
•  น โ ย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยและการพัฒนา
นักศกึษา 

- นโยบายมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา วัตถุประสงค  
พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

- การพัฒนานักศึกษา 
แนวคิดการพัฒนา 
ทักษะการเรียนรู
ศตวรรษที่ 21 สําหรับ
อุดมศึกษา 

6 
 
 
 

1. นักศึกษาชมวีดีทัศนเก่ียวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนา
นักศึกษา  
2. ผูสอนและนกัศึกษาสรุปความรูที่ไดจาก 
วีดีทัศนรวมกัน  
3. ผู สอนบรรยายเ น้ือหาเพิ่ม เติม เ ก่ียว กับ
นโยบายการบริหารมหาวิทยาลัยและแนว
ทางการพัฒนานักศึกษา เนนนโยบาย วิสัยทัศน 
ปรัชญา พันธกิจ การเรียนรูนักศึกษาในศตวรรษ
ท่ี 21 และ SDU Time line,  SDU Spirit,   
SDU QA  โดยนักศึกษาจะไดรับการทดสอบ
ความรูกอนเรียน และหลังเรยีน 
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8- 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให
นักศึกษาระดมสมองและอภิปราย จุดออน จุด
แข็งของตนเอง ดานการใชเทคโนโลยี การเรียนรู

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

ในทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่  21 และการ
นําไปใชไดในการดําเนินชีวิตในอนาคต จัดทํา
เปน Mind map     
5. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก และ
ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนาชั้น
เรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน  วีดีทัศน  
ร ะ บ บ WBSC, Power point, Computer, 
Overhead,  Projector 

4 Module 3 อตัลักษณ 
สวนดุสิต 
• สวนดุสิตกับอาหาร 

- ความเปนมาเก่ียวกับ
อาหารของสวนดุสิต 

- การจัดอาหารและ
รูปแบบการ   
รับประทานอาหาร
แบบตางๆ 

- ขนมอบ/home 
bakery  

 

6 1. บรรยายความรู เรื่องสวนดุสิตกับอาหาร     
   - ความเปนมา ประกอบดวย บุคคลท่ีมีคุณคา 
100 ป คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ และ
ตําหนักเยาวภาความเปนมาของสวนดุสติ 5 ยุค 
   - การพัฒนาทางดานอาหารของมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เร่ิมจาก ยุคอาหารการเรือน วิทยาลัย
ครูเปนหลักสูตรที่ พัฒนาอาชีพครูคหกรรม
ศาสตร สถาบันราชภัฏที่เริ่มมีหลักสูตรทางดาน
วิทยาศาสตรที่บูรณาการวิทยาศาสตรเขากับ
อาหาร และอาหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 5.0 
และนวัตกรรมอาหาร ที่เนนเรื่องรูปแบบอาหาร
ท่ีทันยุคสมัย แตไมขาดเรื่องวัฒนธรรม 
2. ใหนักศึกษาชมวีดีทัศนเก่ียวกับขนมอบของ
สวนดุสิต โดยโฮมเบเกอรี่ เดิมเปนโครงการ
อาหารกลางวัน ศึกษาเรื่องความเปนมา บทบาท
หนาที่ที่มีตอมหาวิทยาลัย  
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให
นักศึกษาระดมความคิดเห็น อภิปรายสรุป
ความรูท่ีไดจากการชมวีดีทัศนในประเด็นความ
เชี่ยวชาญ การทํางานดานโภชนาการท่ีเนน
หลักการบริโภค โฮมเบเกอร่ีซึ่ ง เปน ธุ รกิจ
ทางดานอาหารของมหาวิทยาลัย จัดทําเปน 
Mind map     
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึกและ
ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนาชั้น
เรียน 

 



มคอ. 3 รายวิชาความเปนสวนดุสิต 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

5. กิจกรรม (3) ใหนักศึกษาศกึษาคนควาขอมูล
เก่ียวกับอาหารของสวนดุสิตเพ่ือนําไปเขียนเปน
เรียงความ จํานวน 3 หนา โดยมีการอางอิงตาม
หลักวิชาการที่ถูกตอง จากสือ่สิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็คทรอนิค 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน วีดีทัศน “ขนม
อบของสวนดุสิต” Power point, Computer, 
Overhead,  Projector 

5 Module 3 อตัลักษณ 
สวนดุสิต 
• สวนดุสิตกับอาหาร (ตอ) 

- โภชนาการและการ
เลือกรับประทาน
อาหาร 

- มารยาทในการ
รับประทานอาหาร 
 

6 1. บรรยายความรู เรื่องสวนดุสิตกับอาหาร(ตอ) 
    - ความภูมิใจในการที่มหาวิทยาลัยรับความ
ไววางใจในการจัดงานสําคัญระดับประเทศ เชน 
กีฬาซีเกมส 2007 เปนการแขงขันกีฬา ซีเกมส 
คร้ังท่ี 24 ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันท่ี 6 
ถึง 15 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และงานอาหารสวน
ดุสิต 4.0 “กิจกรรมครัวไทยสูครัวโลก”  
   - โภชนาการและการเลือกรับประทานอาหาร 
ผูสอนเนนยํ้าการเปนผูเชี่ยวชาญดานอาหาร 
การโภชนาการอาหาร การบริโภคตามหลัก
มารยาทสากล และวัฒนธรรมไทย 
2.  ใ ห นั ก ศึ ก ษ า ช ม วี ดี ทั ศ น เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี 
การรับประทานอาหารประเภทตางๆ และผูสอน
บรรยาย มารยาทในการรับประทานอาหาร โดย
จําลองการจัดโตะอาหารแบบสากลใหนักศึกษา
ทุกคนไดทดลองน่ังรับประทานอาหาร 
3. ใหนกัศึกษาสรปุความรูที่ไดจากการชม 
วีดีทัศน 
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
5. กิจกรรม (4) ใหนักศึกษาศกึษาคนควาขอมูล
เก่ียวกับมารยาทในการรับประทานอาหารแบบ
ตางๆ แลวแสดงบทบาทสมมติวิธี 
การรับประทานอาหารในแบบตางๆ 
 
 

คณาจารย 
 



มคอ. 3 รายวิชาความเปนสวนดุสิต 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

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

 

6 Module 3 อตัลักษณ 
สวนดุสิต 
• การดูแลสุขภาวะเด็กและ
ผูสูงอายุ 

- คว า ม รู ค ว าม เ ข า ใ จ
เ ก่ี ย ว กั บ เ ด็ ก แ ล ะ
ก า ร ดู แ ล  โ ด ย เ น น 
โรงเรียนอนุบาลสาธิต
ละอออุทิศ 

- สุขภาวะเด็ก 
 

6 1. บรรยายความรู เรื่อง การดูแลสุขภาวะเด็ก 
โดยที่การศึกษาปฐมวัยเปนอีกหน่ึงอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย พื้นฐานของการศกึษาปฐมวัย
เริ่มจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ประวัติความ
เปนมาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ พัฒนาการ
และสุขภาวะของเด็กปฐมวัย  
2. นักศึกษาเขาศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตละออ
อุทิศ ธรรมชาติของเด็ก กระบวนการดูแลเด็ก
ของบุคลากร การจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
พัฒนาการและการจัดการทางดานโภชนาการ
ของเดก็และเขาใจเด็กเล็กมากขึ้น 
3. ใหนักศึกษาสรุปความรู เกี่ยวกับการดูแลเด็ก
ปฐมวัยและจดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจด
บันทึก 
4. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 
รวมกัน คิดรวมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกัน
และกันจัดทํา Mind map การดูแลสุขภาวะเดก็   
5. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point, 
Computer, Overhead และ Projector 
 
 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

7 Module 3 อตัลักษณ 
สวนดุสิต 
• การดูแลสุขภาวะเด็กและ
ผูสูงอายุ (ตอ) 

- ความรูความเขาใจ
เก่ียวกับผูสูงอายุและ
การดแูลโดยเนนคณะ
พยาบาลศาสตร 

- สุขภาวะผูสูงอายุ 
 
 

6 1. บรรยายความรู  เ ร่ือง การดูแลสุขภาวะ
ผูสูงอายุ   สาขาวิชาพยาบาลศาสตรในฐานะ 
อัตลักษณหนึ่งของมหาวิทยาลัย ประวัติความ
เปนมาของคณะพยาบาลศาสตร ความรูความ
เขาใจเกี่ ยวกับผูสู งอายุ และสุขภาวะของ
ผูสูงอายุ 
2. ใหนกัศึกษาสรปุความรู เก่ียวกับการดูแล 
ผูสูงวัย และจดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจด
บันทึก 
3. ใหนักศึกษาแบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยใน
กลุมนักศึกษาคละหลักสูตร และมอบหมายให 
ระดมสมองและอภิปรายจัดทํา Mind map สรุป
การดูแลสุขภาวะผูสูงวัย โดยใชเทคโนโลยี ใน
การคนควาแหลงขอมูล    
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector 

คณาจารย 
 

8 Module 4 วัฒนธรรม 
สวนดุสิต 
• บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในสังคม 

- การใชภาษากาย 
บุคลิกภาพที่เหมาะสม
ในสวนดุสิต 

- บุคลิกลักษณะที่ดีใน
สังคมไทย 

6 1. ใหนักศึกษาคิด วิเคราะห แสดงความคิดเห็นวา
การมีบุคลิกภาพท่ีดีเปนอยางไร กอนการนําเขา
สูการเรียนการสอน นักศึกษาจะตองสืบคน
ขอมูลเอง เรียนรูกอนการปฏิบัติเพ่ือใหนักศึกษา
ไดรูถึงบุคลิกภาพภายใน ที่สงผลตอบุคลิกภาพ
ภายนอก แลวคัดเลือกเพ่ือนในหองวาใครที่มี
บุคลิกภาพตามแบบความเปนสวนดุสิต  
2. บรรยายความรู เร่ือง บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมใน
การดํารงชีวิตในสังคม 
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุมนักศึกษา
คละหลักสูตรทํากิจกรรมปรับบุคลิกภาพการใช
ภาษากายและบุคลิกลักษณะที่ดี เนนปรับ
ความคิดท่ีจะสงผลตอพฤติกรรม (Mindset) ให
เห็นวาสิ่งที่จะปรับเปลี่ยนเปนสิ่งดี จึงทําใหตอง
ปรับเปลี่ยน เนนใหเห็นถึงการมีภาพพจนที่ดีตอ
ตัวเองและการคดิบวก 
4. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

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

9 Module 4 วัฒนธรรม 
สวนดุสิต 
• บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมในการ
ดํารงชีวิตในสังคม (ตอ) 

- การใชภาษาเพื่อ 
การสื่อสารที่เหมาะสม 

- การพัฒนาความคิด
และจิตใจ 

- การประยุกตใช
บุคลิกภาพและการ
สื่อสารในสังคม
ภายนอกสวนดุสิต 

6 1. บรรยายความรู เร่ือง บุคลิกภาพที่เหมาะสม 
ในการดํารงชีวิตในสังคม (ตอ) การใชภาษาเพ่ือ 
การสื่อสารที่เหมาะสม ปรับความคิดที่จะสงผล
ตอพฤติกรรม (Mindset) บุคลิกภาพภายใน      
ท่ีสงผลตอบุคลิกภาพภายนอก การประยุกตใช
บุคลิกภาพและการสื่อสารในสังคมทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยสวนดุสิต นอกจาก
การเรียนการสอนในเร่ืองบุคลิกภาพแลว เนน
ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความภาคภูมิใจใน
สวนดุสิต 
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุม
นักศึกษาคละหลักสูตร รวมกันระดมสมองจัดทํา 
Mind map สรุปบุคลิกภาพที่ดีเปนอยางไร 
4. กิจกรรม (5) งานกลุมใหนักศึกษาแสดง
บทบาทสมมติ เก่ียวกับบุคลิกภาพที่พึงประสงค 
โดยหลังจากแสดงบทบาทสมมติแลวใหรวมกัน
สรปุสิ่งที่ไดจากกิจกรรม 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector  

คณาจารย 
 
 

10 Module 4 วัฒนธรรม 
สวนดุสิต 
• ทักษะการเรียนรูในศตวรรษ
ท่ี 21 

- การเคารพกฎ ระเบียบ
ทางสังคมและองคกร
ในการอยูรวมกัน 

6 1. บรรยายความรู เร่ือง ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เก่ียวกับการเคารพ กฎ ระเบียบ
ทางสังคมและองคกรในการอยูรวมกัน 
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุม
นักศึกษาคละหลักสูตร เนนการประยุกตใช
เทคโนโลยีโทรศัพทที่ใชมีท้ัง ระบบ IOS ระบบ 
แอนดรอยด (Android) 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector  

คณาจารย  
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

11 Module 4 วัฒนธรรม 
สวนดุสิต 
• ทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษท่ี 21 (ตอ) 

- มาตรฐานการทํางาน
และการดํารงตน 

 1. บรรยายความรู  เ ร่ือง ทักษะการเรียนรู 
ในศตวรรษที่ 21 เกี่ยวกับมาตรฐานการทํางาน
และการดํารงตน 
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3. กิจกรรม (6) แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดย
ในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตร ระดมความคิดเห็น
เก่ียวกับทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เก่ียวกับ
การทํางาน นอกเหนือจากเนื้อหาประจําสัปดาห
แลวมีเร่ืองใดตองคาํนึงและเอาใจใส 
 4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , 
Projector  

คณาจารย 
 

12 Module 5 คนสวนดุสิต
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 
•  ส ว น ดุ สิ ต กั บ ค ว า ม
หลากหลายทางสั งคมพ หุ
วัฒนธรรม 

- การรับรูและเลือกสรร
สิ่งดีงามทางสังคมพหุ
วัฒนธรรม 

 
 

6 1. บรรยายความรู  เร่ือง สวนดุสิต กับความ
หลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม  
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3.  กิจกรรม (7) แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดย
ในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตร ใหนักศึกษาระดม
สมองแลวเลือกกรณีศึกษาทางสังคมพหุวัฒนธรรม 
ขอดีที่ควรนํามาปรับใชจัดทํา Mind map สราง
เกมส ๒๐ คําถาม ใหนักศึกษารวมกันขยาย
ความ เกิดเปนองคความรูจากคําสําคัญ 
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point, 
Computer, Overhead, Projector  

คณาจารย 
 

13 Module 5 คนสวนดุสิต
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 
• สวนดุสิตกับความ
หลากหลายทางสังคมพหุ
วัฒนธรรม (ตอ) 

- การประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

- การดาํรงตนในสังคม
พหุวัฒนธรรม 

6 1. บรรยายความรู  เร่ือง สวนดุสิต กับความ
หลากหลายทางสังคมพหุวัฒนธรรม 
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3. กิจกรรม (8) แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดย
ในกลุมนักศึกษาคละหลักสูตรใหนักศึกษา
อภิปรายเก่ียวกับการปฏิบัติตนในสังคมพหุ
วัฒนธรรมจัดทําเปน Mind map 
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอหนา
ชั้นเรียน 

คณาจารย 
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สัปดาห 
ที่ 

หัวขอ/รายละเอียด จํานวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อท่ีใช (ถามี) 

ผูสอน 

 สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน Power point, 
Computer, Overhead, Projector 

14 Module 5 คนสวนดุสิต
เรียนรูสูการเปลี่ยนแปลง 
• สวนดุสิตกับอนาคต 

- การดาํรงตนในสังคม
ปจจุบันและอนาคต 

- การประยุกตใช
เทคโนโลยี 

- การประยุกตใช
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

6 1.บรรยายความรู เรื่อง สวนดุสิตกับอนาคต 
การดํารงตนในสังคมปจจุบันและอนาคต การใช
เทคโนโลยี การประยุกตใชปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จดบันทึกสรุปความรูลงในสมุดจดบันทึก 
3. แบงกลุมๆ ละ 8 - 10 คน โดยในกลุม
นักศึกษาคละหลักสูตร ระดมความคิดจาก
นักศึกษาสูการตอยอดในปจจุบันและอนาคตจัด
กิจกรรม ดังนี้ 
   กิจกรรมที่ 1 ความชอบและไมชอบ โดยให
นักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอมหาวิทยาลัย       
สวนดุสิต 
  กิจกรรมที่ 2 สะทอนความคิดเก่ียวกับสวน
ดุสิตในอนาคต 
   กิจกรรมท่ี 3 จะทําอยางไรใหเปาหมายท่ีคิด
จากกิจกรรมที่ 2 เปนความจริง โดยนักศึกษาจะ
นําเสนอแนวทาง วิธีการที่จะทําใหเปนไปไดตาม
เปาหมายที่ตั้งไว  
4. ตัวแทนกลุมคัดเลือกนักศึกษามานําเสนอ
หนาชั้นเรียน 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน ระบบ WBSC 
Power point, Computer, Overhead , Projector  

คณาจารย 
 
 

15 Module 6 นวัตกรรม
นักศกึษาสวนดุสิต 
• ปจฉิมนิเทศ ทบทวน
บทเรียน 

6 1.กิจกรรมที่ (9) นักศึกษานําเสนอกิจกรรม ผล 
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร โ ค ร ง ก า ร  Saun Dusit 
Innovation by Young Blood เสนออาจารย
ผูสอนและนําเสนอผลงานผานระบบออนไลน 
2. ทบทวนเนื้อหาและองคความรูของรายวิชา 
สื่อ : เอกสารประกอบการเรียน, E-learning
วิ ช า ค ว า ม เ ป น ส ว น ดุ สิ ต ,  power point, 
Computer, Overhead,  Projector แ ล ะ
แบบทดสอบความรูหลังจากเรียน 

คณาจารย 
 
 

* ในสัปดาหที่ 5 อาจารยผูสอนอธิบายการเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมท่ี (9) โครงการ Saun Dusit 
Innovation by Young Blood จํานวน 1 โครงการ เพ่ือคนหาแรงบันดาลใจ เชน โครงการตรา
มหาวิทยาลัย กลองบรรจุเบเกอรี่ สัญลักษณประจําหลักสูตร เพลงสถาบัน เปนตน  โดยใหนักศึกษา
แบงกลุมๆ ละ 8-10 คน   
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 
 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหท่ี 
ประเมิน 

สัดสวนของการ 
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, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, 
5.1.2 
(โครงการฯ, งาน
เรียงความ,งานผลิตสื่อ
และปฏิทินเหตุการณ
ทางประวัติศาสตรของ
มหาวิทยาลัย) 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม 
2. ประเด็นองคความรู ทักษะ การบูรณาการ 
การสืบคนขอมูล และการประยุกตไปใช 
3.การนําเสนองานผลงานและสัมฤทธิผล        
ของงาน 

1-15 60% 

9 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 
1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 
3.1.1, 3.1.4, 4.1.3, 
5.1.2  
(โครงการ Saun Dusit 
Innovation by 
Young Blood) 

1. พฤติกรรม ระเบียบวินัย การแสดงออก 
ความรับผิดชอบ และการมีสวนรวม 
2. การสรุปประเด็นองคความรู ทักษะตาม
จุดประสงคจากเนื้อหาในหนวยการเรียนของ
รายวิชาความเปนสวนดุสิต 

16 30% 

 
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 
1. เอกสารและตําราหลัก 
    เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาความเปนสวนดุสิต   
 
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ 
   - หนังสือสวนดุสิตจากอดีตถึงปจจุบัน 
   - สื่อวีดีทัศน สาระสําคัญของเนื้อหาแตละสวน 
   - สาระสาํคัญของเน้ือหาแตละสวนผานระบบ WBSC  
   - เว็บไซตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต www.dusit.ac.th    
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3. เอกสารและขอมูลแนะนํา 
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยาลัยครูสวนดุสิต. (2537). 50 ป วิทยาลัยครูสวนดุสิต.  
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. (2547). 70 ป มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต. 
3. วังสวนดุสิต. (2557).  มติชน : กรุงเทพฯ.  
4. สมเด็จพระพันวัสสาฯ กับสังคมไทย. (2550) สํานักภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สวนดุสิต ประกอบการสัมมนา ดุสิตาวิชาการ ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2550. 
5. สาระ มีผลกิจ. (2542). สตรีในราชสานักสยามตั้งแตรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พ.ศ.2394-2468. สาขาวิชา ประวัติศาสตรเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต ภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

 6. สาระ มีผลกิจ. (2551). ราชสานักฝายในสมัยรัตนโกสินทร. กรุงเทพฯ : บริษัทอัมรินทรบุคเซ็นเตอรจํากัด. 
7. หนังสือชุดความรูของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตไดแก  

1) ศิลปสถาปตยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
2) ละอออุทิศตริยานสุรณ 
3) เพลงสวนดุสิต 
4) ละครหงสทอง 
5) เคร่ืองหมายและเครื่องแบบ 
6) หองสมุดสวนดุสิต 

8. วารสารสังคมมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับท่ี 1 ป 
    การศึกษา 2543 
9. วารสารสังคมมนุษย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ฉบับท่ี 1 ป 
   การศึกษา 2547 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน  
สื่อการสอน และผลการเรียนรูที่ไดรับ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบคอมพิวเตอร
ของมหาวิทยาลัย  
 
2. กลยุทธการประเมินการสอน 

2.1 การประเมินจากผลการเรียนของผูเรียน 
2.2 การสังเกตการสอนของคณาจารย 
2.3 การประเมินผลความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนวิชาความเปนสวนดุสิต 
2.4 การประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ On-line  

 
3. การปรับปรุงการสอน 

3.1 สัมภาษณนักศึกษาหาขอปรบัปรุงการเรียนการสอน 
3.2 มีการวิจัยชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
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3.3 มีการนําผลการประเมินจาก pre-test และ post-test มาปรับปรุงเนื้อหาสาระการเรียนการ
สอนในครั้งตอไป 

3.4 มีการนําผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษา ผานระบบ  
On-line ดวยระบบคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัย มาปรับปรุงการเรียนการสอน 
 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศกึษาในรายวิชา 

โดยใชกระบวนการประชุมคณาจารยผูสอนทุกทานเพื่อชวยกันวิเคราะหขอสอบ และคะแนนสอบ
ปลายภาคของนักศึกษาทุกตอนเรียน เพ่ือนําไปปรับปรุงใหไปในทิศทางเดียวกันในปการศึกษาตอไป  
 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 5.1 จัดการประชุมคณาจารยผูสอนในรายวิชารวมกัน 
 5.2 การทบทวนและปรับปรุงการสอนของรายวิชาในทุกภาคการศึกษา โดยนําประสิทธิผลของ

รายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน และโครงการฯ และผลการเรียนรูที่ไดรับ 
ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา  

 5.3 ปรับปรุงรายวิชาทุก 4 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ   


