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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
คณะ/โรงเรียน   - 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    1500122 ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
2. จ านวนหน่วยกิต 
    3 หน่วยกิต 3(2-2-5)  
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ และคณะ 
 อาจารย์ผู้สอน  

ตอนเรียน วันเวลาสอน อาจารย์ผู้สอน 
1 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ 
2 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ศศิพร ต่ายค า 
3 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว 
4 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.สุทิตา จุลกนิษฐ์ 
5 พฤ. 13.00-17.00 น. ดร.ชนินทร์ ฐิติเพชรกุล 
6 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ 
7 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ดร.ศศิทร นพประไพ 
8 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ธนัญภัสร์ ศรีเนธิยวศิน 
9 จ. 13.00-17.00 น.  

(เฉพาะธุรกิจโรงแรม รหัส 64) 
ผศ.ดร.เบญจมาศ ข าสกุล 

10 จ. 13.00-17.00 น.  
(เฉพาะธุรกิจโรงแรม รหัส 64) 

ผศ.ส าเนียง ฟ้ากระจ่าง 

11 พฤ. 13.00-17.00 น. อ.รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ 
12 พฤ. 13.00-17.00 น. อ.ธนัญชย์ ชัยวุฒิมากร 
13 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ธนพรรณ เพชรเศษ 
14 พฤ. 13.00-17.00 น. รศ.จงลักษณ์ ช่างปลื้ม 
15 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.เบญจวรรณ ขุนฤทธิ์ 
16 พฤ. 13.00-17.00 น. ผศ.ปริศนา ฟองศรัณย์ 
17 พฤ. 13.00-17.00 น. อ.พิมพ์นิภา เด่นแก้ว 
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5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
    ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 

    มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร 
    วิทยาเขตสุพรรณบุรี 
    ศูนย์การศึกษาล าปาง 
   ศูนย์การศึกษานครนายก 
   ศูนย์การศึกษาตรัง 
   ศูนย์การศึกษาหัวหิน 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
    21 กรกฎาคม 2565 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

1.1 พุทธพิสัย (Cognitive Domain) 
 1.1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร (ด้านความรู้และความเข้าใจ) 
 1.1.2 สามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ภาษาไทยไปใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน และการ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ด้านการน าไปใช้) (CLO2) 
 1.1.3 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่าง
เหมาะสม (ด้านการวิเคราะห์) (CLO1)   
 1.1.4 สามารถตัดสินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับอย่างมีเหตุมีผลและรู้เท่าทัน (ด้านการ
ประเมินค่า) 
 1.2 ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) 
 1.2.1 สามารถสังเกตและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ด้านการรับรู้) 
 1.2.2 สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย การจับประเด็น การสรุปความได้อย่างถูกต้อง 
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (ด้านการลงมือปฏิบัติ และความถูกต้อง) 
 1.2.3 สามารถเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารเพ่ือแสวงหาความรู้และการ
ท างานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม (ด้านการลงมือปฏิบัติ) 
 1.2.4 สามารถเขียนงานและน าเสนองานตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต้อง (ด้านความชัดเจน ต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติ) 
 1.2.5 สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ  
และแสดงบุคลิกภาพได้เหมาะสมกับสถานการณ์ (ด้านความเป็นธรรมชาติ) 
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1.3 เจตพิสัย (Affective Domain) 
  1.3.1 มีการรับรู้และมีส่วนร่วมในการสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจ าวันและในการท างาน  
(ดา้นการรับรู้ และการตอบสนอง) 
  1.3.2 ตระหนักถึงคุณค่าของการสื่อสารด้วยภาษาไทยที่ถูกต้อง เหมาะสม และรู้เท่าทัน  
(ด้านคุณค่า ค่านิยม และการจัดระบบ) 
  1.3.3 พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองในการสื่อสารที่สะท้อนความเป็นสวนดุสิต (ด้านบุคลิกภาพ) 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

2.1 วัตถุประสงค์ของรายวิชา  
      1) เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการสื่อสารอย่างเข้าใจกระบวนการสื่อสาร 

วิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการสื่อสารอย่างรู้เท่าทัน 
      2) เพ่ือให้นักศึกษามีความสามารถใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียนเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพ 
      3) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและ

เกิดประสิทธิภาพ  
2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs)   
1) CLO1 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร 
2) CLO2 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันและการประกอบอาชีพได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
3) CLO3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวิชา 

ภาษาและการสื่อสารในสังคม การฝึกทักษะองค์ประกอบและกระบวนการสื่อสาร ภาษาไทยในสื่อ 
การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทยในบริบทต่าง ๆ เทคนิคการเขียนภาษาไทยตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัติ/งานภาคสนาม 
/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ชั่วโมง 
 

ไม่มีหรืออาจจัดเพ่ิมเติม
ให้ตามความจ าเป็น 

30 75 ชั่วโมง 
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3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
อาจารย์ผู้สอนประจ าตอนเรียนก าหนดวัน เวลา ในการให้ค าปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตาม

ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

หมวดที ่4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs กับระดับการเรียนรู้  

Number CLO Statement Level of Learning 
1 สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร ความรู้ ความเข้าใจและการวิเคราะห์ 
2 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน

และการประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
การวิเคราะห์ และการน าไปใข ้

3 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์ และการน าไปใข้ 

 
4.2 ความสัมพันธ์ระหว่าง CLOs รายวิชากับ PLOs ของหลักสูตร 

Course-Level Learning 
Outcomes 

Program-Level Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

CLO 1 สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบกระบวนการสื่อสาร 

  ✓    

CLO 2 สามารถใช้ภาษาเพ่ือการ
สื ่อสารในชีวิตประจ าวันและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

✓  ✓    

CLO 3 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

     ✓ 

หมายเหตุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (Program-Level Learning Outcomes: PLOs) 
PLO 1 สามารถปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยซึ่งแสดงออกถึงบุคลิกภาพของความเป็นสวนดุสิต 
PLO 3 สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ 
PLO 6 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือประกอบการตัดสินใจภายใต้ข้อมูลในวิถีชีวิตใน
ยุคดิจิทัล 
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4.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมิน 
CLO กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

CLO1 สามารถ
วิเคราะห์
องค์ประกอบ
กระบวนการสื่อสาร 

- การจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
- การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction 
Method) 
- กรณีศึกษา (Case Study) 
- การบรรยาย (Lecture) 

- การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) จาก
การตอบค าถาม 
- การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม 
(Behavioral Observation 
Form) ของการวิเคราะห์
กรณีศึกษา 
- การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ (Testing) 

CLO2 สามารถใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

- การเรียนรู้แบบแผนผังความคิด (Concept 
Mapping) 
- กรณีศึกษา (Case Study) 
- การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) 
- การเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based 
Learning) โดยการระดมความคิด 
(Brainstorming) 
- การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ 
(Experiential Learning) 
- การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing) 
- การบรรยาย (Lecture) 

- การประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) จาก
การตอบค าถาม การวิพากษ์
กรณีศึกษา (Criticism Case 
Study) การสังเกตในชั้นเรียน
อย่างไม่เป็นทางการ 
- การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ (Testing) 
- การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้
แบบสังเกตพฤติกรรม 
(Behavioral Observation 
Form) 

CLO3 สามารถ
เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม 

- การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaboration 
Learning) 
- การเรียนรู้แบบโครงการ (Project-based 
Learning) 
-  การบรรยาย (Lecture) 
 

- การประเมินตามสภาพจริง  
(Authentic Assessment)  
- การประเมินทักษะการใช้งาน
โปรแกรมเครื่องมือการสื่อสาร 
(Performance-based 
Assessment) 
- การทดสอบโดยใช้
แบบทดสอบ (Testing) 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 
 

1. ปฐมนิเทศรายวิชา  
2. การสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย 

2.1 ความหมาย ความส าคัญ 
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร และ
กระบวนการสื่อสารในสภาพแวดล้อม
ที่หลากหลาย 

2.2 องค์ประกอบการสื่อสารใน
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

2.3 ประเภทการสื่อสารใน
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

2.4 การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาไทยอย่างมปีระสิทธิภาพ 

4 
 

1. แนะน าและปฐมนเิทศอธิบายการ
เรียนการสอน วิธีการประเมินผลการ
เรียน ในรายวิชารายวิชาทักษะการ
สื่อสารภาษาไทย 
2. ผู้สอนตั้งค าถามเพื่อเข้าสูเ่นื้อหา 
“ความหมายและองค์ประกอบของการ
สื่อสารในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย” 
เป็นการจัดการเรียนรู้แบบใช้ค าถาม 
(Questioning Method) 
3. ผู้สอนบรรยาย (Lecture) เนื้อหา 
และกรณีศึกษา (Case Study) 
ประกอบการอธิบาย 
4. ผู้สอนตั้งค าถามว่า “การสื่อสารส าคญั
ต่อสิ่งใดบ้าง” โดยให้นักศึกษาพิมพ์
ค าตอบลงในกระดานแสดงความคดิเห็น 
5. ผู้สอนสอบถามผู้เรียน ดังนี้  

5.1 ผู้เรียนเคยประสบปญัหาในการ
สื่อสารที่ท าให้การสื่อสารไมส่ัมฤทธิ์ผล
หรือไม่ อย่างไร 

5.2 ผู้เรียนคิดวา่ปัญหาทีเ่กิดขึ้นเกดิ
จากการสื่อสารดังกล่าว คือสิ่งใด 

5.3 ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเป็น
องค์ประกอบใดในกระบวนการสื่อสาร 

5.4 ผู้เรียนคิดวา่ควรแกไ้ขปัญหาการ
สื่อสารดังกล่าวอย่างไร 

โดยผู้สอนบันทึกการสังเกตการตอบ
ค าถามในช้ันเรียน ท่ีประเมินจากการ
ตอบค าถาม 
6. ผู้สอนเปิดคลิปวีดิทัศน์กรณศีึกษาท่ี
เกี่ยวกับปัญหาการสื่อสาร 
https://www.youtube.com/watch?
v=vAiUY80-rDU จากนั้นสอบถาม
ผู้เรยีน ดังนี้  

6.1 ผู้เรียนคิดวา่ปัญหาทีเ่กิดขึ้นเกดิ
จากสิ่งใด 

6.2 สิ่งนั้นเป็นองค์ประกอบใดใน
กระบวนการสื่อสาร 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

6.3 ผู้เรียนคิดวา่ควรแกไ้ขปัญหานี้
อย่างไร 
7. ผู้เรยีนและผูส้อนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการสื่อสารในสภาพแวดลอ้มท่ี
หลากหลาย 
8. ผู้สอนสรุปบทเรยีน โดยอาจใช้ค าถาม
เพื่อการสรุปบทเรียน 
9. ให้ผู้เรียนสรุปความรู้ทีไ่ด้รับจากการ
เรียน 
10. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบการสื่อสาร
ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

2-3 
 

การรับสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
1. ความหมายและความส าคัญของ

การฟังและอ่าน 
2. การรับสารแบ่งตามวัตถุประสงค์

ในการสื่อสาร 
3. ทักษะการฟังอย่างเข้าใจ 
4. เทคนิคการอ่านที่มีประสิทธิภาพ 
5. วิธีเพิ่มทักษะการรับสารเพื่อ

พัฒนาศักยภาพตนเอง 

8 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้สอนเปดิคลิปวดิีทัศน์รายการเพลง 
ข่าว สารคดี ซึ่งมีประเด็นให้อภิปรายได้
อย่างหลากหลาย กว้างขวาง และอยู่ใน
ความสนใจของคนในสังคม ให้ผูเ้รยีน
รับชม เป็นกรณีศึกษา (Case study) 
3. ผู้สอนขออาสาสมัครผู้แทนผู้เรยีน 2-3 
คน พูดแสดงความคดิเห็นท่ีมีต่อคลิป
วิดีโอ (หากผู้เรียนแสดงความคดิเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน ให้ขออาสาสมคัร 
ผู้แทนท่ีมีความคดิเห็นแตกต่างออกไป)  
4. ผู้สอนและผูเ้รียนช่วยกันสรุปความ
คิดเห็นท้ังหมด 
5. ผู้สอนบรรยาย (Lecture) 
6. ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 3-5 คน โดย
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่ร่วมกันวิเคราะห์สาร
ที่ฟังไปในข้างต้น เพื่อสร้างแผนที่
ความคิด (Concept mapping) และ
อภิปรายร่วมกัน จากน้ันให้แตล่ะกลุ่ม
ออกมาน าเสนอหน้าช้ันเรียน เป็นการ
เรียนรู้แบบแผนผังความคิด  
(Concept mapping) 
7. ผู้สอนสอบถามผูเ้รียนเกี่ยวกับส านวน 
ความหมายค า ค าภาษาต่างประเทศ 
สัญลักษณ์ แนวคิด ศลิปะการใช้ภาษา 
ความงดงามในส านวนภาษา หรือ
ลักษณะการใช้ภาษาจากสารทีไ่ดฟ้ัง  
8. ผู้เรยีนแต่ละกลุม่สืบค้นสื่อโฆษณา
ออนไลน์กลุม่ละ 1 เรื่อง จากน้ันให้

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

วิเคราะหส์ านวน ความหมายค า  
ค าภาษาต่างประเทศ สัญลักษณ์ แนวคิด 
ศิลปะการใช้ภาษา ความงดงามในส านวน
ภาษา หรือลักษณะการใช้ภาษาจากสื่อ
ดังกล่าว โดยผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ด้านความรู้
ความเข้าใจ และการคดิ โดยการสงัเกต
ในช้ันเรียนอย่างไมเ่ป็นทางการ ไดแ้ก่ 
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรยีนระหว่าง
การจัดกิจกรรม ทักษะการใช้ภาษาและ
การน าเสนอผลงาน และการวิพากษ์
กรณีศึกษา (Criticism Case study) 
9. มอบหมายการบ้านเป็นรายบุคคล 
โดยให้ผูเ้รียนเลือกฟังพอร์ดแคสตร์ายการ
ที่สนใจ 1 รายการ จากนั้นสรุปเนือ้หา
จากการฟังและวิเคราะห์การใช้ภาษา 
10. ผู้สอนสรุปบทเรียน 
11. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก
การเรยีนในสัปดาห์นี ้
12. ให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบเรื่องการฟัง
และการอ่าน 

4-5 
 

เทคโนโลยีการสื่อสารในยุคดิจิทัล 
1. แนวคิดการสื่อสารยุคดิจิทลั  
2. ความหมายของการสื่อสารยุค

ดิจิทัล 
3. รูปแบบการสื่อสารยุคดจิิทัล 
4. ประโยชน์การสื่อสารยคุดิจิทัล/

การสื่อสารผ่านสังคมออนไลน ์
5. การประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสาร

ในกลุ่มต่าง ๆ 

8 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้สอนส ารวจความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
โดยใช้ค าถามผ่านเกมออนไลน์ เรือ่ง
เทคโนโลยีการสื่อสารยุคดิจิทัล 
3. ผู้เรยีนดูคลิปวิดีโอเรื่อง ก้าวทัน
เทคโนโลยี และแนวโน้มสื่อดิจิทัลในยุค 
Technology disruption  
4. ผู้เรยีนสรุปประเด็นส าคัญทีไ่ดร้ับจาก
การชมวิดีโอผ่านกระดานออนไลน ์Padlet 
/ Social media 
5. ผู้สอนบรรยาย แนวคดิการสื่อสารยุค
ดิจิทัล ความหมายของการสื่อสารดิจิทัล 
รูปแบบการสื่อสารดิจิทลั ประโยชน์การ
สื่อสารยุคดิจิทลั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสื่อสาร 
6. ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 5-7 คน ระดม
ความคิดเห็นผ่านระบบสื่อสารออนไลน์  
ในหัวข้อ “โปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน  

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ที่ใช้ในการสื่อสาร” เป็นการเรียนรู้แบบ
โครงการ (Project-based Learning) 
7. ผู้เรยีนแต่ละกลุม่น าเสนอข้อมูลของ
กลุ่มตนเองโดยใช้ประโยชน์จากโปรแกรม
ออนไลน์ต่าง ๆ ในรูปแบบ Live Stream 
8. ผู้สอนและผูเ้รียนร่วมกันวิพากษ์ใน
ประเด็นน าเสนอ 
9. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง  
(Authentic Assessment) โดยการ
สังเกตจากการตอบค าถาม การแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน การมีส่วนร่วมใน
การท างานกลุ่มและการอภิปราย 
พฤติกรรมความกระตือรือร้นในการท า
กิจกรรม การประเมินทักษะการใช้งาน
โปรแกรมเครื่องมือการสื่อสาร 
(Performance-based Assessment) 
และผลงานการปฏิบัต ิ
10. ผู้สอนสรุปบทเรียน  
11. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ทีไ่ด้จาก
การเรยีนในสัปดาห์นี ้
12. ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดทบทวน
ประจ าสัปดาห ์

6 
 

การวิเคราะห์อย่างรู้เท่าทันการ
สื่อสารในสภาพแวดล้อมที่
หลากหลาย 

1. การวิเคราะหผ์ู้ส่งสารและผูร้ับ
สารในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

2. การวิเคราะหส์ารใน
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

3. การวิเคราะห์ช่องทางการสื่อสาร
ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

4. การวิเคราะห์ปฏิกริิยา
ตอบสนองในสภาพแวดล้อมท่ี
หลากหลาย 

5. การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมใน
สภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย 

4 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้สอนการจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย 
(Induction Method) โดยยกตัวอย่าง
กรณีศึกษา (Case study) ให้ผู้เรียนชม
คลิปวีดีทัศน์/ข่าว/สถานการณ์/
เหตุการณ์การสื่อสารในสื่อสังคมออนไลน์
ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดการวเิคราะห์หรอื
เปรียบเทยีบองค์ประกอบการสื่อสารได้
ครอบคลมุองค์ประกอบการสื่อสาร หรือ
กรณีศึกษาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 
ประเทศไทย 
https://www.antifakenewscenter.com/ 
หรือ คลิปการรู้เท่าทันข่าว 
https://www.youtube.com/watch?
v=3VO2SprVg8M 
3. ผู้เรียนแต่ละคนศึกษากรณีศึกษาและ
วิเคราะห์องค์ประกอบการสื่อสารและ
หลักการ/แนวคิดที่แฝงอยู่ในกรณีศึกษานั้น  

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3 – 5 คน 
ระดมสมองร่วมกันอภิปรายกลุม่ยอ่ย โดย
กระตุ้นให้ตรวจสอบความคิดของกันและ
กัน เพื่อให้เกิดความคิดทีร่อบคอบ  
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอประเด็นจาก
การอภิปรายร่วมกันในกลุ่ม จากนัน้จึง
ร่วมกันอภิปรายกลุม่รวมกันท้ังห้อง เพื่อ
สรุปหลักการ/แนวคิดทีไ่ด้จากตัวอย่าง
ร่วมกัน  
6. ผู้เรยีนร่วมกันสรุปความรู้ทีไ่ด้รับจาก
การเรยีนโดยผูส้อนสังเกตพฤติกรรม 
(Behavioral Observation Form) ของ
การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
7. ผู้สอนสรุปบทเรยีน โดยอาจใช้ค าถาม
เพื่อการสรุปบทเรียน 
8. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนในสัปดาห์นี้  
9. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ (Testing) 

7 
 

การน าเสนอประเด็นที่สนใจ (Project 
based-Learning 1) 

4 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 3-5 คน โดย
ให้ผู้เรียนแต่ละกลุม่ระดมสมอง 
(Brainstorm) กันเกี่ยวกับการจดัท า
โครงการ “บูรณาการการสื่อสาร
ภาษาไทย”  
3. ผู้เรยีนแต่ละกลุม่น าเสนอประเด็นที่
สนใจในการจัดท าโครงการ โดย
ด าเนินการดังนี ้

3.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร รายงาน 
ข่าว ท่ีเกี่ยวข้องกับการสื่อสารภาษาไทย 
โดยวิเคราะหป์ัญหา อุปสรรค หรอืความ
สนใจในการพัฒนาการสื่อสารภาษาไทย 

3.2  ก าหนดประเด็นท่ีสนใจโดย
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญ และความ
เหมาะสม 

3.3  ศึกษาค้นคว้ารายละเอยีด
เกี่ยวกับประเด็นท่ีสนใจจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 

3.4  น าเสนอประเด็นทีส่นใจ และ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

3.5  จัดท าโครงร่างโครงการ 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

4. ผู้สอนการประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยการ
สังเกตการน าเสนอประเด็น จากเกณฑ์
การให้คะแนนการน าเสนอประเดน็ท่ี
สนใจ  
5. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าข้อเสนอแนะไป
ปรับแก้เพื่อจัดท าโครงร่างโครงการ 

8 
 

การเขียนงานทางวิชาการ 
1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน 
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียน

ทางวิชาการ 
3. เทคนิคการเขียนงานทาง

วิชาการรูปแบบต่าง ๆ 

4 1. 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้เรยีนแบ่งกลุ่ม กลุม่ละ 3-5 คน โดย
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอกรณีศึกษา (Case 
study) หัวข้อ “การใช้ภาษาเขียนใน
ปัจจุบัน” วิเคราะห์ การวิพากษ์กรณีศึกษา 
(Criticism Case study) และอภปิราย
ร่วมกันทั้งช้ันเรียน เป็นการเรยีนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped 
Classroom) สรุปและชี้ประเด็นส าคัญ
จากการน าเสนองานของผู้เรียน 
3. ผ ู้เรียนแต่ละกลุม่ระดมสมองเขียน
โครงการ Project based ประกอบด้วย  

3.1  ช่ือโครงการ 
3.2  หลักการและเหตผุล   
3.3  วัตถุประสงค์ 
3.4  เป้าหมาย 
3.5  ระยะเวลาด าเนินงาน 
3.6 วิธีการด าเนินงาน 
3.7 งบประมาณ 
3.8 การประเมินผลโครงการ 
3.9 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดร้ับ   

    3.10  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
4. มอบหมายให้แตล่ะกลุ่มจัดท าสือ่
ดิจิทัลเพื่อน าเสนอโครงการ โดยมเีวลา
น าเสนอโครงร่างโครงการ กลุม่ละ 10 
นาที (จะน าเสนอในสัปดาห์ที่ 10) 
5. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยการ
สังเกตพฤติกรรม  
6. ผู้สอนสรุปบทเรยีน  
7. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนในสัปดาห์นี ้
8. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ (Testing) 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

9 
 

การเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
ในองค์กร 

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานเขียน
ในองค์กร 

2. เทคนิคการเขียนงานในองค์กร
รูปแบบต่าง ๆ 

4 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้เรียนแบ่งกลุม่ กลุ่มละ 3-5 คน โดย
ให้แต่ละกลุ่มน าเสนอกรณีศึกษา (Case 
study) หัวข้อ “การใช้ภาษาเขียนในงาน
อาชีพท่ีผู้เรียนสนใจ” วิเคราะห์ วพิากษ์
กรณีศึกษา (Criticism Case study) 
และอภิปรายร่วมกันท้ังช้ันเรียน เป็นการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน 
(Flipped Classroom) สรุปและ 
ช้ีประเด็นส าคัญจากการน าเสนองานของ
ผู้เรยีน 
3. ผู้เรียนแสดงบทบาทสมมติ (Role 
Playing) โดยจ าลองสถานการณ์ในท่ี
ท างาน: ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเขียนบันทึกข้อความและ
น าส่งทางอีเมล เป็นการเรียนรูโ้ดยการลง
มือปฏิบัติ (Experiential Learning) โดย
ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยใช้แบบ
สังเกตพฤติกรรม  
4. ผู้สอนสรุปบทเรยีน  
5. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนในสัปดาห์นี ้
6. ผู้เรียนท าแบบทดสอบ  

คณาจารย ์

10 
 

การน าเสนอโครงร่างของโครงการ
ประจ ารายวิชา 
(Project based-Learning 2) 

4 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอร่างโครงการ
ด้วยสื่อดิจิทลั โดยมีเวลาน าเสนอโครงร่าง
โครงการ กลุม่ละ 10 นาที (ที่ได้
มอบหมายในสปัดาห์ที่ 8) เป็นการเรียนรู้
โดยการลงมือปฏิบตัิ (Experiential 
Learning) ด้วยการน าเสนอโครงรา่งที่
สนใจ 
3. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ด้วยแบบ
ประเมินการน าเสนอโครงร่าง และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงร่าง
โครงการให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
4. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มปรับแก้โครงรา่งและ
ด าเนินการจัดท าโครงการตามแผนการที่

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

ก าหนด เป็นการเรียนรู้แบบโครงการ 
(Project-based Learning) 

11 
 

การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือการ
น าเสนอ 

1. บุคลิกภาพภายในกับการน าเสนอ  
2. บุคลิกภาพภายนอก  
3. รูปแบบการน าเสนอแบบเป็น

ทางการ และแบบไม่เป็นทางการ 

4 1. ผู้สอนเปิดคลิปวิดโีอ “โปรดปลอ่ยให้คน
รุ่นใหม่ได้ใฝ่ฝัน” โดย วีระพร นิตปิระภา 
ให้ผู้เรียนดู 
https://www.youtube.com/watch?v=u
NHQR0rxLXA 
จากนั้นผู้สอนสุ่มถามผู้เรียน 3 – 5 คน 
เกี่ยวกับบุคลิกภาพของผู้พูด เป็น
การศึกษากรณีศึกษา (Case study) 
2. ผู้สอนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกันใน
ประเด็น “ความส าคัญของบุคลิกภาพ
ภายในกับการน าเสนอ” โดยให้ผู้เรียน
วิเคราะหบ์ุคลิกภาพภายในจากคลปิวิดีโอ
ที่ได้ด ู
3. ผู้เรยีนสืบค้นคลิปวิดโีอที่ผู้น าเสนอมี
บุคลิกภาพภายนอกท่ีดี และวิเคราะห์
บุคลิกภาพภายนอกท่ีปรากฏ โดยผู้สอน
สุ่มเรียกผูเ้รียน 3 – 5 คน น าเสนอหน้าช้ัน
เรียน 
4. ผู้เรยีนฝึกบุคลิกภาพเพื่อการน าเสนอ 
ได้แก่ การนั่ง  
การยืน การเดิน การแสดงสีหนา้ ฯลฯ 
เป็นการเรียนรูโ้ดยการลงมือปฏิบตัิ 
(Experiential Learning) 
5. ผู้สอนน าเสนอรูปแบบบคุลิกภาพกับ
การน าเสนอประเภทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรยีน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
6. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยการ
ประเมินจากการปฏิบัตเิกี่ยวกับ
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมส าหรับการ
น าเสนอ โดยใช้แบบประเมินการพัฒนา
บุคลิกภาพ 
7. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ได้จาก
การเรยีนในสัปดาห์นี ้
8. ผู้สอนสรุปบทเรยีน  
9. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนในสัปดาห์นี ้

คณาจารย ์

12 
 

การเล่าเร่ืองผ่านสื่อดิจิทัล 4 1. ทบทวนความรู้เดมิของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1. เทคนิคการพูดเล่าเรื่อง (Story 
telling)  

2. การพูดเล่าเรื่องผ่านสื่อดจิิทัล 

2. ผู้สอนเปิดคลิปวิดโีอ “แฝด 3 ศุภนารี 
เน็ตไอดอลจากเพจ Supanaree Story” 
ให้ผู้เรียนด ู
https://www.youtube.com/watch?v=5u
_jcNuQpSA 
โดยผู้สอนสอบถามความน่าสนใจของการ
เล่าเรื่องในคลิปวิดีโอ เป็นการศึกษา
กรณีศึกษา (Case study) 
3. ผู้เรยีนสืบค้นคลิปวิดโีอ ความยาว 
ไม่เกิน 5 นาที ซึ่งอาจเป็นคลิปการพูด
แนะน าสินค้า แนะน าบริการ หรือแนะน า
ภาพยนตร์ โดยคลิปวิดโีอนั้นจะตอ้งมีการ
เล่าเรื่องที่น่าสนใจ จากน้ันวิเคราะห์ 

3.1 จุดเด่น  
3.2 วิธีการเล่าเรื่องจากคลิปวิดีโอ 

4. ผู้สอนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคการเล่าเรื่องผ่านสือ่ดิจิทัล 
5. ผู้เรยีนออกแบบคลิปวิดโีอการเล่าเรื่อง
ผ่านสื่อดจิิทัลในประเด็นทีส่นใจ โดย
เผยแพร่ใน YouTube ผู้เรยีนมีเวลา 1 
สัปดาห์ในการเผยแพร่เพื่อให้มยีอดผู้ชม
เข้ามาชมให้มากท่ีสุด เป็นการเรยีนรู้โดย
การลงมือปฏิบตัิ (Experiential 
Learning) 
6. ผู้เรยีนวิเคราะห์ความน่าสนใจของคลิป
วิดีโอของตนเอง และยอดผู้เข้าชมส่งใน
ระบบ WBSC 
7. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยการ
ประเมินจากการปฏิบัติ (การพดูเลา่เรื่อง
ผ่านสื่อดจิิทัล) โดยใช้แบบประเมนิการเลา่
เรื่องผ่านสื่อดิจิทัล 
8. ผู้สอนสรุปบทเรยีน  
9. ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ที่ไดจ้ากการ
เรียนในสัปดาห์นี ้

13 ความคืบหน้าของโครงการประจ า
รายวิชา 
(Project based-Learning 3) 

4 1. ทบทวนความรู้เดิมของนักศึกษาจาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่แล้ว  
2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอรายงาน
ความก้าวหน้า โดยน าเสนอผ่านคลิป
วิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที 
ประกอบด้วย 

คณาจารย ์



มคอ. 3 รายวิชาทักษะการสื่อสารภาษาไทย 

15 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

2.1 รายละเอยีดโครงการ 
2.2 แผนการด าเนินงาน 
2.3 ความคืบหน้าการด าเนินงาน 
2.4 อุปสรรคในการด าเนินงาน 
2.5 แผนการด าเนินงานระยะต่อไป  

เป็นการเรียนรู้แบบโครงการ (Project-
based Learning) และการเรียนรูโ้ดยการ
ลงมือปฏิบัติ (Experiential Learning) 
ด้วยการน าเสนอรายงานความก้าวหน้า
ผ่านสื่อดจิิทัล 
3. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยใช้แบบ
ประเมินการน าเสนอความก้าวหนา้ และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงโครงร่าง
โครงการให้น่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
4. ผู้เรียนปรับแก้โครงร่างและด าเนินการ
จัดท าโครงการตามแผนการที่ก าหนด 

14 
 

การน าเสนองานอย่างมืออาชีพ 
1. การใช้สื่อประกอบการน าเสนอ

งาน 
2. การน าเสนองานแบบเผชิญหนา้ 
3. การน าเสนองานผ่านสื่อดิจิทัล 

4 1. ผู้เรียนจับคู่กัน ค้นคว้าสื่อท่ีใช้
ประกอบการน าเสนองาน โดยน าเสนอ
ดังนี ้

1.1 ลักษณะของสื่อ 
1.2 การใช้สื่อ 

2. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับการใช้สื่อประเภทต่าง ๆ ในการ
น าเสนองาน 
3. ผู้สอนประเมินด้วยแบบประเมนิการ
น าเสนองานหน้าช้ันเรยีน 
4. ผู้เรียนแต่ละคู่น าเสนอสิ่งของจ านวน 1 
ช้ิน ให้น่าสนใจ โดยมีเวลาน าเสนอไม่เกิน 
3 นาที 
5. ผู้สอนและผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับจุดเด่นและ 
ข้อควรปฏิบัติในการน าเสนองานแบบ
เผชิญหน้า 
6. ผู้สอนเปิดคลิปวิดโีอ “รวมทริค IPAD 
ง่ายๆ ท่ีจะท าให้ชีวิตง่ายข้ึน” ให้ผูเ้รียนดู 
โดยให้วิเคราะหเ์ทคนิคการน าเสนองาน
จากคลิป
https://www.youtube.com/watch?v=o
NtZSATZOak เปน็การศกึษากรณศีกึษา 
(Case study) 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

7. ผู้สอนและผูเ้รียนอภิปรายร่วมกัน
เกี่ยวกับเทคนิคการน าเสนองานผา่น
ช่องทางออนไลน์ 
8. ผู้เรยีนอัดคลปิวิดีโอการน าเสนอ 
“สินค้า” ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้เรียน
เลือกสินค้าท่ีตนเองสนใจเพื่อน าเสนอ และ
เผยแพร่ใน YouTube ผู้เรยีนมีเวลา 1 
สัปดาห์ในการเผยแพร่เพื่อให้มยีอดผู้ชม
เข้ามาชมให้มากท่ีสุด เป็นการเรยีนรู้โดย
การลงมือปฏิบตัิ (Experiential 
Learning) โดยใหผู้้เรียนมีการน าเสนองาน 
ผ่านสื่อดจิิทัล 
9. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) โดยการ
ประเมินจากการปฏิบัติ (การพดูน าเสนอ
งาน) โดยใช้แบบประเมินการน าเสนอ
งานผ่านช่องทางออนไลน์ 
10. ผู้เรียนวิเคราะหค์วามน่าสนใจของ
คลิปวิดีโอของตนเอง และยอดผู้เขา้ชมส่ง
ในระบบ WBSC 
11. ผู้สอนสรุปบทเรียน  
12. ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหาความรู้ทีไ่ด้จาก
การเรยีนในสัปดาห์นี ้

15 
 

การน าเสนอของโครงการประจ า
รายวิชา (Project based-Learning 
4) 

4 1. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอโครงการ 
“บูรณาการการสื่อสารภาษาไทย”  
ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ 
“Pitching contest” โดยแต่ละตอน
เรียนจะมีการน าเสนอ ดังนี ้

1.1 น าเสนอด้วยโปสเตอร์และคลิป
วิดีโอ 

1.2 น าเสนอบนเวที (ตอนเรียนละ  
1 กลุ่ม) 

2. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจะอยู่ประจ าซุ้มของ
ตนเอง เพื่อน าเสนอผลงานให้กับ
ผู้เข้าร่วมงานได้ฟัง 
3. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ ประกอบด้วย 

3.1 รายละเอียดโครงการ 
3.2 การด าเนินงาน 
3.3 การบรรลผุลโครงการตาม

วัตถุประสงค์ 

คณาจารย ์
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สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน 
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

3.4 อุปสรรคในการด าเนินงาน 
3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

โครงการในครั้งต่อไป 
4. ผู้สอนประเมินตามสภาพจริง 
(Authentic Assessment) ด้วยใช้แบบ
ประเมินโครงการ 

16 การให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการประจ ารายวิชา 
 
2. การประเมินผลการเรียนรู้  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ฯ วิธีการวัดผล 
น้ าหนักการประเมินผล 

(ร้อยละ) 
CLO1 สามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบกระบวนการ
สื่อสาร 

1. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 5 
20 2. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 15 

CLO2 สามารถใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
และการประกอบอาชีพได้
อย่างถูกต้อง 

1. การประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
(การประเมินตามสภาพจริง) 

20 

55 
2. การวัดความรู้ (Testing) 5 
3. การน าเสนอประเด็นโครงการ “บูรณาการ
การสื่อสารภาษาไทย” 

10 

4. การประเมินโครงการ “บูรณาการการ
สื่อสารภาษาไทย” 

20 

CLO3 สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

1. การน าเสนอโครงร่างโครงการ “บูรณาการ
การสื่อสารภาษาไทย” 

10 

25 2. การเลือกใช้เทคโนโลยีเพ่ือการน าเสนอ
โครงการ 

10 

3. การประเมินงานรายบุคคลและงานกลุ่ม 5 
รวม   100 

 
รูปแบบการบันทึกผลการเรียน  A-F   S/U   P  
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หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลัก 
1.1 ชนะศึก นิชานนท์, ศุภศิริ บุญประเวศ, สิริมา เชียงเชาว์ไว, ศศิพร ต่ายค า, สุทิตา จุลกนิษฐ์ 

และชนินทร์ ฐิติเพชรกุล. (2564). ทักษะการสื่อสารภาษาไทย. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์
กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 

2. เอกสารและข้อมูลเสนอแนะ 
2.1 กาญจนา แก้วเทพ. (2556). สื่อสารมวลชน: ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
2.2 กิตติชัย พินโน และอมรชัย คหกิจโกศล. (2554). ภาษากับการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 2). 

มหาวิทยาลัยศิลปากร.   
2.3 พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์. (2556). ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ. จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย. 
2.4 วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2560). การเขียนเพ่ือพัฒนาองค์การ (พิมพ์ครั้งที่ 4). สัมปชัญญะ. 
2.5 วรวุฒิ อ่อนน่วม. (2555). ปรากฏการณ์ทางการสื่อสารยุคดิจิทัล. วารสารวิชาการสมาคม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 18(2). 
2.6 วราพร ด าจับ. (2560). การสื่อสารในยุคดิจิทัล. สหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, 3(1), 46-50. 
2.7 ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์. (2556). ไลน์รูปแบบการสื่อสารบนความสร้างสรรค์ของสมาร์ทโฟน: 

ข้อดีและข้อจ ากัดของแอปพลิเคชั่น. วารสารนักบริหาร, 33(4), 42-54. 
2.8 สนิท สัตโยภาส. (2556). ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสืบค้น. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ธารอักษร. 
2.9 สิริมา เชียงเชาว์ไว. (2563). ภาษาเพ่ือการสื่อสารในองค์กร. ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์ 

กราฟฟิคไซท์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 
2.10 โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล. (2554). ภาษาไทย 1. ทริปเพ้ิล 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. ทรัพยากรอ่ืน ๆ 

3.1 https://wbsc.dusit.ac.th/ทักษะการสื่อสารภาษาไทย 
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 
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3.10 https://twitter.com/TNAMCOT?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5 
Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

ผู้เรียนทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน สื่อการสอน 
และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ตลอดจนเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายวิชา ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและคณาจารย์ 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

ในการเก็บข้อมูลเพ่ือการประเมินการสอน ได้แก่ จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนและ  
การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
3. การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจาก
ผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดท า มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียนในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับ
คะแนนของรายวิชา 60% ของรายวิชาทั้งหมดในความรับผิดชอบของหลักสูตร 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยผู้เรียน การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และน าเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับคณะโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารคณะฯ อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพ่ือสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงส าหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป 
 


