
มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 1 

 

มคอ.3 

 

รายวิชา ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร  วิชาศึกษาทั่วไป   

ประเภทรายวิชา  ศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาภาษา 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

Sec อาจารยผ์ูส้อน สถานทีติ่ดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.ขจิตา  ศรีพุ่ม ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-640-7566 iamkhajita@gmail.com 

B02 อ.วลัยพร วิหคมาตย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-095-9123 walaiphon_ww@hotmail.com 

B03 อ.ขจิตา  ศรีพุ่ม ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 081-640-7566 iamkhajita@gmail.com 

B04 อ.วลัยพร วิหคมาตย์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 084-095-9123 walaiphon_ww@hotmail.com 

B05 อ.ณัฐา  ค า้ชู ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-008-8909 natthak@swu.ac.th 

B06 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-550-4186 kanchana@swu.ac.th 

B07 อ.ณัฐา  ค า้ชู ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-008-8909 natthak@swu.ac.th 

B08 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-550-4186 kanchana@swu.ac.th 

B09 อ.ณัฐา  ค า้ชู ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-008-8909 natthak@swu.ac.th 

B10 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 086-550-4186 kanchana@swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 2/2555  ช้ันปีที่ 1 
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6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม (อาคาร 3)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

อาคารเรียน (อาคาร 14)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

ตุลาคม 2555  

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ กระบวนการ และกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

1.2 เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ และใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

1.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัสมัยเหมาะกบัสภาพสังคมในปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสอนให้นิสติสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ      

ย่อความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

30 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนิสิตเฉพาะ

ราย 

ฝึกปฏบัิติ  30  ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

75 ช่ัวโมง 

ต่อภาคการศึกษา 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้   

วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา 

 

ดา้นที ่1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

ดา้นที ่2 

ความรู ้

 

ดา้นที ่3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

 

ดา้นที ่4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

 

ดา้นที ่5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการ

ใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 111 ภาษาไทย

เพ่ือการสื่อสาร 

 

● ○ ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนสิิต 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

 

1.1 คุณธรรมจริยธรรมที่ต้องพัฒนา 1.2 วิธกีารสอน 1.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริตและมีมารยาทในการ

สื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น 

- บรรยายเพ่ือสร้างความ

เข้าใจและสอดแทรกเน้ือหา

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และ

มารยาทในการสื่อสารให้

เกดิขึ้นจนพัฒนาเป็นทกัษะใน

การสื่อสารให้เหมาะสม  

-แทรกประสบการณ์และ

เหตุการณ์จริงที่เกดิข้ึน

เกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสารให้ถูกต้องเหมาะสม

ระหว่างการเรียนการสอน  

-อภิปรายแสดงความคิดเหน็

กรณีศึกษาร่วมกนัในช้ันเรียน 

เพ่ือเป็นแนวทางในการใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง

เหมาะสมในชีวิตประจ าวัน  

-ประเมินจากพฤติกรรมความ

ซ่ือสตัย์ในการท ากจิกรรมใน

ช้ันเรียน  การสอบ  

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด 

วิเคราะห์ การแก้ปัญหาต่างๆ 

และการพัฒนาตนเอง  

-ประเมินจากการมีส่วนร่วม

ของนิสติในกจิกรรมนอก

หลักสตูรที่มีการจัดข้ึน  

 

2. รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สังคม  

 

 

- ความรับผิดชอบต่อหน้าที่

และงานที่ได้รับมอบหมาย 

การมีส่วนร่วมในการเรียนการ

สอน 

- ความใฝ่รู้ สามารถท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น การเคารพสทิธิ์ 

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้ร่วมงานและคนอื่นๆ 

 

 

-ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ตนเองจากคุณภาพงาน

รายบุคคล  

-ประเมินความรับผิดชอบต่อ

ผู้อื่นจากการท ากจิกรรมกลุ่ม 

และจากผลการประเมินกนัเอง

ของนิสติในกลุ่ม  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็จาก

ผู้อื่นของนิสติ 

3. มีวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎ 

ระเบียบ  

 

-ก าหนดให้มีวัฒนธรรม

องค์กร เพ่ือให้นิสติมีค่านิยม

พ้ืนฐานที่ถูกต้อง  

-ช้ีแจงกฎระเบียบและแนว

ปฏบัิติในการเรียนการสอน 

ประเมินจากพฤติกรรมในช้ัน

เรียน การตรงต่อเวลาในการ

เข้าช้ันเรียน การส่งงานตาม

เวลาที่กาหนด การแต่งกาย 

และการปฏบัิติตนตามระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย  
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2. ความรู้ 

 

2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 2.2 วิธกีารสอน 2.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ ์

และแนวความคิดในด้านการใช้ภาษา

เพ่ือการสื่อสารอกีทั้งสามารถใช้

ภาษาเพ่ือการสื่อความหมายและ

ล าดับความคิดอย่างมีเหตุผล 

 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

-  ฝึกปฏบัิติทกัษะการเรียนรู้

ด้านการฟัง พูด อ่าน และ

เขียน ทั้งในช้ันเรียน และฝึก

ปฏบัิตินอกเวลา 

- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียนตาม

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้ 

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถึงการคิด

วิเคราะห์ การหาความรู้

เพ่ิมเติม  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเห็น และ

การรับฟังความคิดเห็นของ

ผู้อื่น 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ  

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

 

3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 3.2 วิธกีารสอน 3.3 วิธกีารประเมินผล 

1. สามารถประมวลความรู้เกี่ยวกบั

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การคิด

วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและ

สามารถน าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

- ท าแบบฝึกหัดและท างาน

กลุ่ม 

- สร้างสถานการณ์สมมุติให้

นิสติฝึกใช้ภาษาให้เหมาะสม

กบัสถานการณ ์

- ฝึกวิเคราะห์วิจารณ์อย่าง

เป็นระบบและมีหลักการ 

- ประเมินจากประสทิธผิลของ

การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 

และงานกลุ่ม 

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 

 

 

4. ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.2 วิธกีารสอน 4.3 วิธกีารประเมินผล 

1. ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

- ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง

-ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายและการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 
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เพ่ือให้นิสติวิเคราะห์แนวทาง

ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ที่ถูกต้องเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 

- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียนตาม

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้ 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ  

2. สามารถปรับตัวท างานร่วมกบั

ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม  

 

-นิสติท ากจิกรรมกลุ่มเพ่ือให้

รู้จักปรับตัวในการท างาน

ร่วมกบัผู้อื่น รับผิดชอบภาระ

งานที่ได้รับมอบหมาย รับฟัง

ความคิดเหน็ของเพ่ือนร่วม

กลุ่ม  

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียน  

-ประเมินจากคุณภาพงาน

มอบหมาย ที่แสดงถึงความ

ร่วมมือในการวางแผน ปฏบัิติ 

และแก้ปัญหา  

-สังเกตจากพัฒนาการด้าน

ความคิดและพฤติกรรมการ

เรียนรู้ ในช้ันเรียน  

-ประเมินจากผลการประเมนิ

กนัเองของนิสติในกลุ่ม  

 

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

5.2 วิธกีารสอน 5.3 วิธกีารประเมินผล 

1. มีทกัษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม  

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

-ฝึกนิสติให้รู้จักวิเคราะห์ ท า

แบบฝึกหัดและท างานกลุ่ม 

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน 

 

- ประเมินจากประสทิธผิลของ

การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 

และงานกลุ่ม  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็จาก

ผู้อื่นของนิสติ 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 

สปัดาห์ จุดมุ่งหมาย หัวข้อ/รายละเอยีด กจิกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ เกณฑก์ารประเมินผล 

1 

29 ต.ค. -

2 พ.ย.55 

1)สร้างเจตคติที่ดใีห้นิสติเข้าใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เข้าใจกฏ  

กติกาการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  

2)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัหลักการสื่อสารและ

แนวความคิดในด้านการใช้ภาษา

เพื่อการสื่อสารอกีทั้งสามารถใช้

ภาษาเพ่ือสื่อความหมายและ

ล าดับความคิดอย่างมีเหตุผล 

3)นิสติสามารถประมวลความรู้

เกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร  การคิดวิเคราะห์ได้อย่าง

เป็นระบบและสามารถน าความรู้

ไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม  

4)นิสติมีมารยาทในการสื่อสาร 

1)ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชามศว

111 ช้ีแจงวัตถุประสงค์  การเรียน

การสอน  กจิกรรม การประเมินผล 

2)หลักการสื่อสารและความส าคัญ

ของการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสมใน

การสื่อสาร 

 

1)แจก course syllabus 

2)อธบิายความส าคัญ วัตถุประสงค์  การ

เ รียนการสอน  กิจกรรม  และการ

ประเมินผล 

3)บรรยายทฤษฎี 

3)แบ่งกลุ่มผู้เรียนและชมโฆษณา

กระดาษดับเบิ้ลเอ, ตลกหกฉาก ฯลฯ 

จากนั้นอภปิราย  แสดงความคิดร่วมกนั  

แล้วให้ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

4)ผู้สอนร่วมอภปิรายและสรปุความรู้ให้

ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสาร  และ

ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยที่

เหมาะสมในการสื่อสาร  

5)มอบหมายงานกลุ่มให้นิสิตไปศึกษา

ค้นคว้าหัวข้อที่สนใจ  

1)สงัเกตการมีส่วนรวม 

2)เก็บข้อมูลการใช้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารในกลุ่มผู้ เรียน การ

แสดงทัศนะ  การรับฟังความ

คิดเห็น   และทักษะการพูดที่

เหมาะสมต่อหน้าสาธารณะ 

2 

5-9 พ.ย.

55 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจที่

ถูกต้องเกี่ยวกบัหลักการฟังที่ด ี

2)นิสติสามารถจับใจความส าคญั  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์สิ่งที่ฟัง

ได้อย่างเป็นระบบและสามารถ

น าไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3)นิสติฟังเป็นและมีมารยาทใน

การฟัง 

4)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มี

ความซื่อสตัย์สจุริต 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการฟัง แนว

ปฏบิัติ  มารยาท และการฝึกการฟัง 

2)การฟังเพ่ือจับใจความส าคญั  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ ์

3)แบบทดสอบเกบ็คะแนน 

 

1)บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัการฟัง  แนว

ปฏบิัติ  มารยาท  และวิธกีารฝึกการฟัง 

2)ฟังสารคดี “ส าเนียงเหน่อ”  เพลง 

“ด้านที่ดีกว่าของชีวิต” “ดอกไม้จะบาน” 

“ร่มสเีทา” “บินหลา” เพลงของจีวัน

แบนด์  แล้วฝึกจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  โดยอภปิรายและ

แสดงทศันะร่วมกนั 

3)แบบทดสอบเกบ็คะแนนคร้ังที่ 1 (การ

ฟัง 10 ข้อ 10  คะแนน) โดยให้นิสติ

เปล่ียนกนัตรวจในช้ันเรียน 

4)นิสติน าเสนอหัวข้อที่สนใจเพ่ือให้

อาจารย์พิจารณา 

5)แจกเอกสารประกอบการเรียนบทที่ 3 

เรื่องการอ่าน 

1)ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  การแสดงทศันะ   

2)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 1) จาก

แบบทดสอบ10 คะแนน 

 

3 

12-16 

พ.ย.55 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการอ่านแต่ละประเภท 

2)นิสติสามารถอ่านจับใจความ  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์ และ

ประเมินค่างานเขียนประเภท 

สารคดีที่อ่านได้ 

3)นิสติมีวินัย ความรับผดิชอบ

และตรงต่อเวลา 

4)นิสติสามารถแสดงความ

คิดเหน็และอภปิรายร่วมกนัและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการอ่าน  การ

อ่านประเภทต่างๆ  ลักษณะของนัก

อ่านที่ด ี 

2)หลักการอ่านจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่า 

3)หลักการอ่านงานเขียนประเภท

สารคดี 

1)ผู้เรียนศกึษาเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยอ่าน

เอกสารประกอบการสอนบทที่ 3 

2)ผู้สอนและผู้ เรียนร่วมกันอภิปรายและ

สรปุทฤษฎีการอ่าน 

3)อ่านข่าวและบทความที่ก าหนดให้ 

 

 

1)ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  การแสดงความ

คิดเหน็ที่มีต่อข่าวและบทความ  

2)สงัเกตการมีส่วนร่วมในช้ัน

เรียน  

4 

19-23 

พ.ย.55 

1)นิสติสามารถอ่านจับใจความ  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  และ

ประเมินค่างานเขียนประเภท

1) หลักการอ่านงานเขียนประเภท

บันเทงิคด ี

2)ทดสอบการอ่าน 

1)ผู้เรียนศกึษาเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยอ่าน

เอกสารประกอบการสอน 

2) ผู้ เรียนร่วมกันอภิปราย  แสดงทัศนะ  

1)ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  การแสดงความ

คิดเหน็ที่มีต่อบทร้อยกรองและ
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บันเทงิคดีได้ 

2)นิสติสามารถแสดงความ

คิดเหน็และอภปิรายร่วมกนัและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

3)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มี

ความซื่อสตัย์สจุริต 

 จับใจความส าคัญ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าบทร้อยกรองและ

เรื่องสั้น “งานฉลองของนายเฉลิม”  

3)ผู้สอนสรปุความรู้ เกี่ยวกบัหลักการอ่าน

และแนวการอ่านประเภทต่างๆ 

4)ทดสอบเกบ็คะแนนการอ่าน (30 ข้อ  

10 คะแนน) โดยให้นิสติเปล่ียนกนัตรวจ

ในช้ันเรียน 

เรื่องสั้นที่มอบหมายให้อ่าน 

2)สงัเกตพฤตกิรรมการมีส่วน

ร่วม  และการแสดงความ

คิดเหน็ในช้ันเรียน 

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 2) จาก

แบบทดสอบ 10 คะแนน 

5 

26-30 

พ.ย.55 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

หลักการอ่านออกเสยีงที่ถูกต้อง 

2)นิสติอ่านออกเสยีงได้ถูกต้อง

และน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

อย่างเหมาะสม 

3)นิสติมีความรับผดิชอบต่อ

ตนเองและผู้อื่น 

4)นิสติสามารถติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

1)หลักการอ่านออกเสยีง 

2)การฝึกอ่านออกเสยีง 

1)ผู้เรียนศกึษาเรียนรู้ ด้วยตนเองโดยอ่าน

เอกสารประกอบการสอน 

2)ผู้สอนสรุปค าบรรยายความรู้ เร่ืองการ

อ่านออกเสยีง 

3)ผู้เรียนจับคู่ฝึกอ่านออกเสยีงข้อความที่

ก าหนด   

4)ใ ห้ เ วลานิ สิต ฝึก อ่ านออก เสีย ง  2 

สัปดาห์   แล้วบันทึก เสียงการอ่านที่

ถูกต้องของตนลงในแผ่นซีดี  และน ามา

ส่งวันที่ 17-21 ธ.ค. 55 

1)สงัเกตการให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม   

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 3)จาก

การอ่านออกเสยีง 5 คะแนน  

6 

3-7 

ธ.ค. 55 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 

7 

10-14 

ธ.ค. 55 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัวนัรัฐธรรมนูญ 

8 

17-21 

ธ.ค. 55 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัหลักการเขียนที่เป็นแบบ

แผน 

2)สามารถเขียนข้อความที่เป็น

แบบแผนและแก้ไขข้อความที่

บกพร่องหรือไม่เป็นแบบแผนได้

และสามารถน าความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม 

3)มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมีมารยาทใน

การสื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิ

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและ

ผู้อื่น 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัหลักการเขียนที่

เป็นแบบแผน 

2)แบบฝึกหัดการแก้ไขข้อความที่มี

ความบกพร่อง 

3)แบบทดสอบเกบ็คะแนนการ

เขียน 

1)บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัหลักการเขียนที่

เป็นแบบแผน 

2)ฝึกแก้ไขข้อความที่มีความบกพร่อง

และเขียนข้อความที่เป็นแบบแผน 

3)ทดสอบเก็บคะแนนการเขียน (10 

คะแนน) โดยให้นิสิตเปล่ียนกันตรวจใน

ช้ันเรียน 

1)สงัเกตความตั้งใจ  การให้

ความร่วมมือ  และมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน 

2)ประเมินผลจากการท า

แบบฝึกหัด 

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 4) จาก

การทดสอบ 10 คะแนน 

9 

24-28 

ธ.ค. 55 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์สอบกลางภาค 

10 

31 ธ.ค.55 

-4 ม.ค.56 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์วันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ 2556 

11 

7-11 

ม.ค. 56 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัการเขียนโครงเร่ือง 

2)สามารถเขียนโครงเร่ืองและ

ขยายความโครงเร่ืองด้วยภาษาที่

เป็นแบบแผนได้และสามารถน า

ความรู้ไปใช้แก้ปัญหาใน

1)ความรู้ เรื่องการเขียนโครงเรื่อง 

2)ประโยชน์ของการเขียนโครงเร่ือง

ที่มีต่อการเขยีนงานต่างๆ 

1)บรรยาย 

2)แบ่งกลุ่มนิสติฝึกเขียนโครงเร่ือง 

3)นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 

4)มอบหมายงานให้นิสติเขียนโครงเร่ือง

สารคดี 

1)สงัเกตการให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 5) จาก

การเขียนโครงเร่ืองสารคดี 5 
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สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3)สามารถน าความรู้ที่ได้ไป

ประยุกต์ใช้ในงานเขียนต่างๆได้ 

4)มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมีมารยาทใน

การสื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิ

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและ

ผู้อื่น 

5)นิสติใช้ภาษาติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

คะแนน 

12 

14-18 

ม.ค. 56 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจ

หลักเกณฑก์ารพูด  การเตรียมตัว  

มารยาท และข้อปฏบิัติที่ด ี 

สามารถพูดเพ่ือสื่อความหมาย

และล าดับความคิดอย่างมีเหตุผล 

2)นิสติสามารถพูดและกล้า

แสดงออกตามหลักการพูดที่ด ี 

น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและ

สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้

อย่างเหมาะสม   

3)มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมีมารยาทใน

การสื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิ

ความเดือดร้อนแก่ตนเองและ

ผู้อื่น 

4)นิสติใช้ภาษาติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างด ี

1)หลักการพูด  ประเภท  วิธกีาร

เตรียมตัวพูด  มารยาท  และข้อ

ปฏบิัติที่ดีในการพูด 

2)ตัวอย่างการพูดที่ด ี

1)บรรยาย 

2)ให้นิสิตดูตัวอย่างผลงานสารคดีและ

ตัวอย่างการพูดของบุคคลที่มีช่ือเสยีง 

3)ให้นิสิตฝึกพูดและวิจารณ์การพูดของ

เพื่อน 

4)ให้นิสติเตรียมตัวและวางแผนท า 

สารคดี 

1)สงัเกตการให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  

 

13 

21-25 

ม.ค. 56 

หยุดให้นิสติท างานสารคดี    

14 

28 ม.ค. -

1 ก.พ. 56 

1)นิสติสามารถประมวลความรู้

เกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร  และสามารถน าความรู้ไป

ใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

2)นิสติมีความคิดสร้างสรรค์  

สามารถท างานเป็นกลุ่ม  สร้าง

สมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

3)นิสติมีความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง  ผู้อื่น  สงัคม 

4)นิสติสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

1)นิสติน าเสนอผลงาน 1)ให้นิสิตน าเสนอผลงานสารคดีแต่ละ

กลุ่ม 

2)ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3)ท าแบบประเมินการเรียนการสอน 

1)สงัเกตการให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) ประเมินผลจากการปฏบิัติ

กจิกรรม  

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 6)จาก

ผลงานสารคดี 15 คะแนน 

 

15 

4-8 

ก.พ. 56 

1)นิสติสามารถประมวลความรู้

เกี่ยวกบัการใช้ภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร  และสามารถน าความรู้ไป

1)นิสติน าเสนอผลงาน 1)ให้นิสิตน าเสนอผลงานสารคดีแต่ละ

กลุ่ม 

2)ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

1)สงัเกตการให้ความร่วมมือ

และมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

2) ประเมินผลจากการปฏบิัติ
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ใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

2)นิสติมีความคิดสร้างสรรค์  

สามารถท างานเป็นกลุ่ม  สร้าง

สมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

3)นิสติมีความรับผดิชอบต่อ

ตนเอง  ผู้อื่น  สงัคม 

4)นิสติสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

กจิกรรม  

3)เกบ็คะแนน(คร้ังที่ 6)จาก

ผลงานสารคดี 15 คะแนน 

16 

11-15 

ก.พ. 56 

1)ทบทวนบทเรียนเพ่ือเตรียมตัว

สอบปลายภาค 

   

17 

18-22 

 ก.พ. 56 

 

สอบปลายภาค 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน 

 

ผลการเรียนรู ้

 

วิธีการประเมิน 
สดัส่วนของการ 

ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- ทดสอบเกบ็คะแนนและกิจกรรม

ในช้ันเรียน 

- สอบปลายภาค 

30% 

 

30% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานกลุ่ม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

 

10% 

15% 

 

ภาคการมีส่วนร่วม -คุณธรรมจริยธรรม 

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

จิตพิสยั 

การเข้าช้ันเรียน 

10% 

5% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (๒๕๓๙). การใชภ้าษาไทย ๑.  

 กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ; และบาหยัน  อิ่มส าราญ. (๒๕๕๒). การใชภ้าษาไทย. นครปฐม :  โรงพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

  . (๒๕๕๓). ภาษากบัการสือ่สาร. พิมพ์คร้ังที่ ๔. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ผะอบ  โปษกฤษณะ. (๒๕๔๔). ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพ์คร้ังที่ ๗. กรุงเทพฯ : อกัษร 

 พิทยา. 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑติวิทยาลัย. (๒๕๔๗).  คู่มือการจดัท าปริญญานพินธ ์และ 

 สารนพินธ.์ พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยฯ. 

 ศิวกานต์  ปทุมสตูิ. (๒๕๕๓). คู่มือการอ่านคิดวิเคราะห.์ กรุงเทพฯ : นวสาสน์การพิมพ์. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

A Tutor 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 กาญจนา  นาคสกุล. (๒๕๔๘, เมษายน – มิถุนายน). การทบัศัพทก์บัระบบอกัขรวิธไีทย.  

ราชบณัฑิตยสถาน. ๓๐(๒): ๕๕๔ – ๕๖๑. 

 ราชบัณฑติยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ :  

นานมีบุค๊พลับลิเคช่ัน. 

 . (๒๕๔๖). ลกัษณนาม. พิมพ์คร้ังที่ ๖. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

 . (๒๕๕๒). พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม ๒. กรุงเทพฯ : ยูเน่ียนอุลตร้าไวโอเรต็. 

 . (๒๕๕๓). พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม ๑  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พิมพ์คร้ังที่ ๒. กรุงเทพฯ :  

ธนาเพรส. 

 . (๒๕๕๓). รูร้กัภาษาไทย เล่ม ๓  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

 . (๒๕๕๔). อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร. พิมพ์คร้ังที่ ๒๑. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 
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2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

- การสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  

- ผลการสอบและการเรียนรู้ของนิสิต 

- พูดคุย สอบถามนิสติ 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

1.น าผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต และผลการประชุมของผู้สอนมาพิจารณาและหาแนวทาง

ปรับปรุงวิธกีารสอนและการเรียนรู้ของนิสติ   

2. การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

1. ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ   

2. ทวนสอบจากงานที่มอบหมาย   

3. ตรวจสอบข้อสอบว่าสอดคล้องตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

4. ตรวจสอบวิธกีารให้คะแนน ความเที่ยง และการตัดเกรด 

 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

1. ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

2. น าผลสมัฤทธิ์ของนิสิต และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสติมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 

 

 


