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มคอ.3 

 

รายละเอียดของรายวิชา มศว 111 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่1  ประจ าปีการศึกษา 2558 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for communication) 

 

2. จ านวนหน่วยกิต 

3 (2-2-5) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสตูร  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน  กลุ่มภาษา 

 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

 

 

Sec อาจารยผู์ส้อน สถานท่ีติดต่อ โทรศพัท ์ E-mail 

B01 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 3334 6186 masters_pao@hotmail.com 

B02 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 09 5306 0592 nong_aksorn@hotmail.com 

B03 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 3334 6186 masters_pao@hotmail.com 

B04 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 09 5306 0592 nong_aksorn@hotmail.com  

B05 อ. กาญจนา ต้นโพธิ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 6550 4186 kanchana@g.swu.ac.th 

B06 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 09 5306 0592 nong_aksorn@hotmail.com 

B07 อ.วลัยพร วิหคมาตย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 4095 9123 walaiphon_ww@hotmail.com 

B08 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 3334 6186 masters_pao@hotmail.com 

B09 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 9999 6683 wanwanataroonroek@gmail.com 

B10 อ. กาญจนา ต้นโพธิ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 6550 4186 kanchana@g.swu.ac.th 

B11 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 09 5306 0592 nong_aksorn@hotmail.com 

B12 อ.วลัยพร วิหคมาตย ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 4095 9123 walaiphon_ww@hotmail.com 
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B13 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 3334 6186 masters_pao@hotmail.com 

B14 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 9999 6683 wanwanataroonroek@gmail.com 

B15 อ.รุ่งอรณุ  โรจน์รัตนาด ารงค์ คณะศึกษาศาสตร์ 08 4461 9099 rung_took@hotmail.com 

B16 อ. กาญจนา ต้นโพธิ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ 08 6550 4186 kanchana@g.swu.ac.th 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน  

ภาคการศึกษาที่ 1/2558  ช้ันปีที่ 1 

 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 

 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

อาคาร 35 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  

 

9. วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

6 มิถุนายน 2558 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
1.1 เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ กระบวนการ และกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

1.2 เพ่ือพัฒนาทกัษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารของผู้เรียน 

1.3 เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ และใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน

ได้อย่างมีประสทิธภิาพทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

1.4 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธร์ะหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเน้ือหาให้ทนัสมัยเหมาะกบัสภาพสังคมในปัจจุบัน 

2.2 เพ่ือปรับปรุงกระบวนการสอนให้นิสติสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

 

 

mailto:rung_took@hotmail.com
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธกีารใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความ สรุปความ      

ย่อความ ขยายความ และการสงัเคราะห์ความคิดเพ่ือการสื่อสาร  ฝึกปฏบัิติการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2. จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา  

 

บรรยาย การเรียนรูจ้ากการฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
โครงงาน/กิจกรรมมอบหมาย/เรียนรู้

ดว้ยตนเอง 

30 30 75 

 

3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์อ่าจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นสิิตเป็นรายบุคคล 

         อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์ละ 

1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้

และ Facebook กลุ่ม มศว 111-1/2558  วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

หรือ Facebook กลุ่ม มศว 111-1/2558   

 

 

 

 

 

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 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 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  

 

1.2 รับผิดชอบตนเอง ผู้อื่น สงัคม  

 

 

- 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 

1.3 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. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1 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 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1 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. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1 ใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารและ

สร้างความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็น

อย่างดี 

 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้

ความเข้าใจและอภิปรายแสดง

ความคิดเหน็ร่วมกนั 

- ใช้กรณีศึกษาเป็นตัวอย่าง

เพ่ือให้นิสติวิเคราะห์แนวทาง

ในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร

ที่ถูกต้องเหมาะสมใน

ชีวิตประจ าวัน 

-ประเมินจากงานที่ได้รับ

มอบหมายและการมีส่วนร่วม

ในช้ันเรียน  

- ประเมินจากการตอบค าถาม 

การแสดงความคิดเหน็ และ

การรับฟังความคิดเหน็ของ

ผู้อื่น 

-การสอบภาคทฤษฎี/ปฏบัิติ  
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- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองนอกห้องเรียนตาม

แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือเพ่ิม

ประสบการณ์เรียนรู้ 

4.2 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. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1 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 

สปัดา

ห ์

จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน/ส่ือที่ใช ้ งานมอบหมาย 

1 

17-21 

ส.ค. 

58 

1)สร้างเจตคติที่ดีให้นิสติเข้าใจ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้   เข้าใจกฏ  

กติกาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย

เพื่อการสื่อสาร  

2)ท าความเข้าใจเกี่ยวกบัเน้ือหาสาระ

และความส าคัญของภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 

1 ) ป ฐ ม นิ เ ท ศ  แ น ะ น า

ร า ย วิ ช า ม ศ ว 1 11  ช้ี แ จ ง

วัตถุประสงค์  การเรียนการ

ส อ น   กิ จ ก ร ร ม  ก า ร

ประเมินผล 

2)ช้ีแจงหัวข้อการเรียนการ

สอน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1)แจก course syllabus 

2)อธบิายความส าคัญ วัตถุประสงค์   การ

เรียนการสอน  กจิกรรม  และการ

ประเมินผลการเรียน 

3)ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการสื่อสาร 

สื่อประกอบการสอน 

1) course syllabus ฉบับย่อ 

2) วีดิทศัน์ 

3) powerpoint  

1)นิสติจัดท าแบบบันทกึข้อมูล

รายบุคคล 

2)นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องความส าคัญของ

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2 

24-28 

ส.ค. 

58 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการสื่อสารและแนวความคิดในด้าน

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอกีทั้งสามารถ

ใช้ภาษาเพ่ือสื่อความหมายและล าดับ

ความคิดอย่างมีเหตุผล 

2)นิสติสามารถประมวลความรู้ เกี่ยวกบั

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การคิด

วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบและสามารถ

น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

3)นิสติมีมารยาทในการสื่อสาร 

1)หลักการสื่อสารและ

ความส าคัญของการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสมในการ

สื่อสาร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1)ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการสื่อสารโดยให้

นิสติแบ่งกลุ่มและชมวีดิทศัน์  จากนั้น

อภปิราย  แสดงความคิดร่วมกนัและ

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2) บรรยายและสรปุทฤษฎีความรู้ เรื่อง

หลักการสื่อสารและความส าคัญของการใช้

ภาษาไทยที่เหมาะสมในการสื่อสารและ

อภปิรายร่วมกนัในช้ันเรียน 

สื่อประกอบการสอน 

1) วีดิทศัน์ The power of words, 

ภาพยนตร์สั้น, โฆษณา 

2) powerpoint 

1)นิสติสรปุความรู้ เรื่อง

ความส าคัญของภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสาร ด้วยแผนผงั

ความคิด (Mind Map) ส่ง

สปัดาห์ต่อไป 

2)นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการฟัง 

 

3 

31 

ส.ค.-4 

ก.ย. 

58 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกบัหลักการฟังที่ด ี

2)นิสติสามารถจับใจความส าคญั  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินค่า

สิ่งที่ฟังได้และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา

และสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3)นิสติฟังเป็นและมีมารยาทในการฟัง 

4)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการฟัง  

2) การฟังเพ่ือจับใจความ

ส าคัญ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์ ประเมินค่า 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการฟังด้วยวิธกีาร

สอนแบบ Active Learning โดยให้นิสติ

ร่วมกนัคัดเลือกสื่อการฟังที่สนใจ จากนั้น

ส่งตัวแทนออกมาน าเสนอ และอภปิราย

แสดงทศันะร่วมกนั 

2) บรรยายและอธบิายความรู้ เกี่ยวกบัการ

ฟัง  การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินค่า 

3) ฝึกปฏบิัติกจิกรรมโดยฟังสารคดีสั้น 

และฟังเพลงแล้วจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า จากสรปุ

อภปิรายร่วมกนั 

4) นิสติแบ่งกลุ่ม จากนั้นประชุมกลุ่มเพ่ือ

คัดเลือกสื่อการฟังที่นิสติสนใจ และเตรียม

น าเสนอในคร้ังต่อไป 

สื่อประกอบการสอน 

1) สารคดีสั้นและสื่อเพลง,โฆษณา  

2) powerpoint 

1) ให้นิสติแบ่งกลุ่มและประชุม

กลุ่มเพ่ือคัดเลือกสื่อการฟังที่

นิสติสนใจ และเตรียมน าเสนอ

ในคร้ังต่อไป 

2) นิสติทบทวนความรู้ เรื่องการ

ฟังเพ่ือเตรียมตัวสอบเกบ็

คะแนนในสปัดาห์ต่อไป 

 

 

 

4 

7-11  

ก.ย. 

58 

1) นิสติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

เกี่ยวกบัหลักการฟังที่ด ี

2) นิสติสามารถจับใจความส าคญั  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์ ประเมินค่า

1) ฝึกปฏบิัติการฟัง 

2) ทดสอบเกบ็คะแนนการ

ฟัง 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) นิสติน าเสนอสื่อการฟังที่ได้ประชุมกลุ่ม

และคัดเลือกมาแล้ว เกบ็คะแนนฝึก

ปฏบิัติการฟัง 

1) นิสติสรปุความรู้ เรื่องการฟัง 

ด้วยแผนผงัความคิด (Mind 

Map)ส่งสปัดาห์ต่อไป 

2) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร
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สิ่งที่ฟังได้และสามารถน าไปใช้แก้ปัญหา

และสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3) นิสติฟังเป็นและมีมารยาทในการฟัง 

4) นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

2) นิสติอภปิรายแสดงความคิดเหน็สื่อการ

ฟังที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ จากน้ันสรปุความรู้

ที่ได้จากกจิกรรมร่วมกนั 

3) นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการฟัง  

สื่อประกอบการสอน 

1) แบบประเมินการฝึกปฏบิัติการฟัง 5 

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- สื่อการฟังมีความน่าสนใจ 1 คะแนน   

- สื่อการฟังมีคุณค่า พัฒนาผู้ฟังในด้าน

ต่างๆ 4 คะแนน 

2) แบบทดสอบการฟัง  

เกบ็คะแนนคร้ังที่ 1  (10  คะแนน) 

ความรู้ เรื่องการพูด 

5 

14-18  

ก.ย. 

58 

1) นิสติมีความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์

การพูด  การเตรียมตัว  มารยาท และข้อ

ปฏบิัติที่ดี  สามารถพูดเพ่ือสื่อ

ความหมายและล าดับความคิดอย่างมี

เหตุผล 

2) นิสติสามารถพูดและกล้าแสดงออก

ตามหลักการพูดที่ดี  น าความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาและสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 

ได้อย่างเหมาะสม   

3) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมีมารยาทในการ

สื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น 

4)นิสติใช้ภาษาติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

1) ความรู้ เกี่ยวกบัการพูด 

หลักการพูด  ประเภท  

วิธกีารเตรียมตัวพูด  มารยาท  

และข้อปฏบิัติที่ดีในการพูด 

2) ฝึกปฏบิัติการพูด 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) นิสติดูตัวอย่างผลงานสารคดีและ

ตัวอย่างการพูดที่สมัฤทธิ์ผล 

2) บรรยายความรู้ เรื่องการพูด  จากนั้น

อภปิรายและสรปุความรู้ ร่วมกนั 

3) นิสติฝึกปฏบิัตกิารพูด โดยให้ฝึกพูด

แนะน าตัว จากนั้นวิจารณ์และประเมินการ

พูดของเพ่ือน 

4) นิสติแบ่งกลุ่มและเตรียมตัววางแผน

สร้างสรรค์สารคดีสั้นในหัวข้อ "สื่อ

สร้างสรรค์ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"  

เพื่อน าเสนอท้ายภาคการศกึษา 

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) ผลงานสารคดีและตัวอย่างการพูดที่

สมัฤทธิ์ผล 

3) แบบประเมินการฝึกปฏบิัติการพูด   5 

คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- กลวิธกีารใช้ภาษาในการพูด 2 คะแนน 

- บุคลิกภาพการพูด 3 คะแนน 

1) นิสติแบ่งกลุ่มและเตรียมตัว

วางแผนสร้างสรรค์สารคดีสั้น 

2) นิสติจัดท าแบบบันทกึข้อมูล

รายกลุ่ม 

3) นิสติสรปุความรู้ เรื่องการพูด 

ด้วยแผนผงัความคิด (Mind 

Map)ส่งสปัดาห์ต่อไป 

4) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการอ่าน 

 

6 

21-25  

ก.ย. 

58  

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจหลักการอ่าน

แต่ละประเภท 

2)นิสติสามารถอ่านจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่างาน

เขียนประเภท 

สารคดีที่อ่านได้ 

3)นิสติมีวินัย ความรับผดิชอบและตรง

ต่อเวลา 

4)นิสติสามารถแสดงความคิดเหน็และ

อภปิรายร่วมกนัและสร้างความสมัพันธ์

กบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการอ่าน  

การอ่านประเภทต่างๆ  

ลักษณะของนักอ่านที่ดี  

2)หลักการอ่านจับใจความ  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  

และประเมินค่า 

3)หลักการอ่านงานเขียน

ประเภทสารคดี 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) ฝึกปฏบิัตการอ่านโดยนิสติอ่านข่าวและ

บทความที่ก าหนดให้ จากนั้นจับใจความ  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมิน

ค่าสารที่อ่านร่วมกนั 

2) บรรยายความรู้ เกี่ยวกับการอ่านและ

การอ่านสารคดี 

3) อภปิรายและสรปุความรู้ ร่วมกนั 

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) บทอ่านข่าวและบทความ 

1) นิสติจับคู่และอ่านข่าวในสื่อ

ต่างๆ ที่สนใจ จากนั้นจบั

ใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าสาร 

โดยเขียนใสก่ระดาษส่งสปัดาห์

ต่อไป 

 

7 

28 

ก.ย.-2 

ต.ค. 

58 

1) นิสติสามารถอ่านจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่างาน

เขียนประเภทบันเทงิคดีได้ 

2) นิสติสามารถแสดงความคิดเหน็และ

อภปิรายร่วมกนัและสร้างความสมัพันธ์

กบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

3)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

1) หลักการอ่านงานเขียน

ประเภทบันเทงิคดี 

2)ทดสอบเกบ็คะแนนการ

อ่าน 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1)ฝึกปฏบิัติการอ่านโดยนิสติอ่านเร่ืองสั้น

และบทร้อยกรองที่ก าหนดให้ จากน้ันจับ

ใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  และ

ประเมินค่าสารที่อ่านร่วมกนั 

2) บรรยายและสรปุความรู้ เกี่ยวกบัการ

อ่านบันเทงิคด ี

 1)นิสติจับคู่และอ่านบทร้อย

กรองขนาดสั้นที่สนใจ จากน้ัน

จับใจความ  ตีความ  วเิคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าสาร 

โดยเขียนใสก่ระดาษส่งสปัดาห์

ต่อไป 
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ซ่ือสตัย์สจุริต 3)นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการอ่าน 

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) บทอ่านเร่ืองและบทร้อยกรอง 

3) แบบทดสอบการอ่าน 

เกบ็คะแนนคร้ังที่ 2 (10  คะแนน) 

8 

5-9  

ต.ค. 

58 

1) นิสติมีความรู้ความเข้าใจหลักการ

อ่านออกเสยีงที่ถูกต้อง 

2) นิสติอ่านออกเสยีงได้ถูกต้องและน า

ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

3) นิสติมีความรับผดิชอบต่อตนเองและ

ผู้อื่น 

4) นิสติสามารถติดต่อสื่อสารและสร้าง

ความสมัพันธก์บัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

1) หลักการอ่านออกเสยีง 

2) ฝึกปฏบิัติการอ่านออก

เสยีง 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) บรรยายความรู้ เกี่ยวกับการอ่านออก

เสยีง จากนั้นสรปุร่วมกนัในช้ันเรียน  

2) ฝึกปฏิบัติการอ่านออกเสียงโดยนิสิต

จับคู่ฝึกอ่านออกเสยีงข้อความที่ก าหนด   

ให้เวลานิสติฝึกอ่านออกเสยีงประมาณ 4 

สปัดาห์ แล้วบันทกึเสยีงการอ่านที่ถูกต้อง

ของตนลงในแผ่นซีดี  และน ามาส่งวันที่ 2 

พ.ย. -6 พ.ย.58 

4) มอบหมายให้นิสติอ่านหนังสอืประเภท

ใดกไ็ด้ที่นิสติสนใจ คนละ 1 เรื่อง ความ

ยาวไม่ต ่ากว่า 50 หน้า  จากนั้นให้นิสติ จับ

ใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ์  และ

ประเมินค่าหนังสอืที่อ่าน  

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) บทอ่านออกเสยีง 

3) แบบประเมินการฝึกปฏบิัติการอ่านออก

เสยีง 5 คะแนน  

เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- ความถูกต้องในการอ่านออกเสยีง 3 

คะแนน 

- อกัขรวิธแีละท่วงท านองเสยีง 2 คะแนน 

1) นิสติฝึกอ่านออกเสยีง 

2) นิสติอ่านหนังสอืที่นิสติ

สนใจ เพื่อเตรียมท ากจิกรรมใน

สปัดาห์ต่อไป 

3) นิสติสรปุความรู้ เรื่องการ

อ่านด้วยแผนผงัความคิด 

(Mind Map)ส่งสปัดาห์ต่อไป 

4) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการเขียน 

 

12-16  

ต.ค. 

58 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์สอบกลางภาค 

 

9 

19-23  

ต.ค. 

58 

1) นิสติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ

เขียน และสามารถเขียนเร่ืองข้อความ

จากการอ่านได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

นิสติสามารถแสดงความคิดเหน็และ

อภปิรายร่วมกนัและสร้างความสมัพันธ์

กบัผู้อื่นได้เป็นอย่างด ี

2) นิสติสามารถบูรณาการการอ่านและ

การเขียนได้อย่างเป็นอย่างด ี

4)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

5) นิสติมีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

1) ความรู้ เกี่ยวกบัการเขียน 

2) ฝึกปฏบิัติการเขยีน 

 

   

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัการเขียน 

2) ฝึกปฏบิัติการเขยีนโดยประยุกต์ความรู้

เรื่องการเขียนที่ได้เรียนและน าเขียนอธบิาย

และแสดงทศันะต่อหนังสอืที่อ่านซ่ึงได้

มอบหมายในสปัดาห์ก่อนนี้   จากนั้น

น าเสนอให้เพื่อนในช้ันเรียนได้รับฟัง

ร่วมกนั  

3) สรปุและอภปิรายความรู้ เกี่ยวกบัการ

เขียนร่วมกนั 

สื่อประกอบการสอน 

2) powerpoint 

3) แบบประเมินการฝึกปฏบิัตกิารบูรณา

การการอ่านและการเขียน 5 คะแนน  

เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- การเลือกหนังสอืที่มีเน้ือหาน่าสนใจ 1 

คะแนน 

- การเขียนแสดงทศันะที่ชัดเจน และ

1) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการเขียนที่เป็นแบบ

แผน  
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น่าสนใจ 2 คะแนน 

- การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง 2 คะแนน 

10 

26-30  

ต.ค. 

58 

1) นิสติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการเขียนตอบข้อสอบอตันัย 

2) นิสติสามารถน าความรู้ เกี่ยวกบัการ

เขียนตอบข้อสอบอตันัยไปใช้ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ  

3) นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

1) ความรู้และหลักการเขียน

ตอบข้อสอบอตันัย  

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) อธบิายความรู้และหลักเกี่ยวกบัการ

เขียนตอบข้อสอบอตันัย 

2) นิสติฝึกปฏบิัตกิารเขียนตอบข้อสอบ

อตันัย 

3) นิสติอภปิรายและสรปุความรู้ ร่วมกนั  

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) ตัวอย่างข้อสอบอตันัย 

1) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องหลักการเขียนที่เป็น

แบบแผน 

2) นิสติอ่านทบทวนความรู้

เรื่องการเขียนตอบข้อสอบ

อตันัย  

 

11 

2-6 

พ.ย.

58 

1)นิสติมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

หลักการเขียนที่เป็นแบบแผน 

2)นิสติสามารถเขียนข้อความที่เป็นแบบ

แผนได้และสามารถน าความรู้ไปใช้

แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3) มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต และมีมารยาทในการ

สื่อสาร  ไม่ใช้ภาษาให้เกดิความ

เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่น 

4) สามารถน าความรู้ที่ได้ไปประยุกตใ์ช้

ในงานเขียนต่างๆได้ 

1) ความรู้และหลักการเขียน

ที่เป็นแบบแผน 

2)ทดสอบเกบ็คะแนนการ

เขียน 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1) บรรยายความรู้และหลักเกี่ยวกบัการ

เขียนเขียนที่เป็นแบบแผน 

2) ฝึกปฏบิัติการเขยีนโดยนิสติฝึกแก้ไข

ข้อความที่บกพร่องให้เป็นภาษาเขยีนที่เป็น

แบบแผน 

3) อภปิรายและสรปุความรู้ ร่วมกนั 

4) นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการเขียน (10 

คะแนน)  

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

สื่อประกอบการสอน 

1) powerpoint 

2) แบบทดสอบการเขียน               เกบ็

คะแนนคร้ังที่ 3 (10  คะแนน) 

1) นิสติเตรียมความพร้อมใน

การน าเสนอผลงานสารคดีสั้น

บูรณาการความรู้ 

 

12 

9-13 

พ.ย.

58 

1) นิสติสามารถประมวลความรู้ เกี่ยวกบั

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  และสามารถ

น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2) นิสติมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม  สร้างสมัพันธก์บัผู้อื่นได้

เป็นอย่างด ี

3) นิสติมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  

ผู้อื่น  สงัคม 

4) นิสติสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1)นิสติน าเสนอผลงานสารคดี

สั้นบูรณาการความรู้ 

 

1) ฝึกปฏบิัติและบูรณาการความรู้ทกัษะ

สื่อสารโดยนิสติน าเสนอผลงานสารคดี เกบ็

คะแนนจากผลงานสารคดี 15 คะแนน 

2) ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3) บรรยาย อภปิรายและสรปุทบทวน

ร่วมกนั 

 

13 

16-20 

พ.ย.

58 

1)นิสติสามารถสบืค้นข้อมูลและศกึษา

ค้นคว้าความรู้ ด้วยตนเองได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 

2)นิสติสามารถแสดงความคิดเหน็และ

อภปิรายร่วมกนัและสร้างความสมัพันธ์

กบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

 3)นิสติมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

4) นิสติมีความรับผดิชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.กจิกรรม open house 

 

1.อาจารย์น านิสิตเข้าร่วมกิจกรรม open 

house (ประสานมิตร) และจดบันทึก

ความรู้ที่ได้รับจากน้ันอภปิรายร่วมกนั 

 

14 

23 - 

27 

1)นิสติสามารถประมวลความรู้ เกี่ยวกบั

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  และสามารถ

น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

1)นิสติน าเสนอผลงานสารคดี

สั้นบูรณาการความรู้ 

 

1) ฝึกปฏบิัติและบูรณาการความรู้ทกัษะ

สื่อสารโดยนิสติน าเสนอผลงานสารคดี เกบ็

คะแนนจากผลงานสารคดี 15 คะแนน 
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พ.ย.

58 

 

 

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2)นิสติมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม  สร้างสมัพันธก์บัผู้อื่นได้

เป็นอย่างด ี

3)นิสติมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  

ผู้อื่น  สงัคม 

4)นสิติสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3) บรรยาย อภิปรายและสรุปทบทวน

ร่วมกนั 

4) นิสติท าแบบประเมิน ILC 001 - 003 

15 

30 

พ.ย.-

4  

ธ.ค.58 

1)นิสติสามารถประมวลความรู้ เกี่ยวกบั

การใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  และสามารถ

น าความรู้ไปใช้แก้ปัญหาและสื่อสารใน

สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

2)นิสติมีความคิดสร้างสรรค์  สามารถ

ท างานเป็นกลุ่ม  สร้างสมัพันธก์บัผู้อื่นได้

เป็นอย่างด ี

3)นิสติมีความรับผดิชอบต่อตนเอง  

ผู้อื่น  สงัคม 

4)นิสติสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

1) นิสติน าเสนอผลงานสาร

คดีสั้นบูรณาการความรู้ 

2) ทบทวนความรู้ ก่อนสอบ

ปลายภาค 

1) ฝึกปฏบิัติและบูรณาการความรู้โดย

นิสติน าเสนอผลงานสารคดีแต่ละกลุ่ม เกบ็

คะแนนจากผลงานสารคดี 15 คะแนน 

2) ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3) บรรยาย อภปิรายและสรปุทบทวน

ความรู้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเพื่อเตรียม

สอบปลายภาค 

 

16 

8-22 

ธ.ค.58 

 

สอบปลายภาค 

 

3. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

สาระ 

การประเมิน 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนการ

ประเมินผล 

ภาคเน้ือหา -คุณธรรมจริยธรรม  

-ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา  

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ทดสอบเกบ็คะแนน

ระหว่างภาคเรียน 

 

-สอบปลายภาค 

4,7,11 30% 

 

 

 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม  

-ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา  

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

-ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การฝึกปฏบัิติทกัษะ

สื่อสาร  

(ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน) 

 

-สารคดีสั้นบูรณาการ

ความรู้ 

4,5,8,9 

 

 

 

 

12,14,15 

20% 

 

 

 

 

15% 

ภาคการมี

ส่วนร่วม 

-คุณธรรมจริยธรรม  

-ทกัษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

-การมีส่วนร่วมในช้ันเรียน ทุกสปัดาห์ 15% 

 100% 
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หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

คณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสารประกอบการสอนวิชาภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร ปีการศึกษาที ่

 1/2558. 

 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

 เวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้และ Facebook กลุ่ม มศว 111-1/2558   

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

 กาญจนา  นาคสกุล. (2548, เมษายน – มิถุนายน). การทบัศัพทก์บัระบบอกัขรวิธไีทย.  

ราชบณัฑิตยสถาน. 30(2): 554 – 561. 

 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2539). การใชภ้าษาไทย 1.  

 กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ; และบาหยัน  อิ่มส าราญ. (2552). การใชภ้าษาไทย. นครปฐม :  โรงพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

  . (2553). ภาษากบัการสือ่สาร. พิมพ์คร้ังที่ 4. นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

ผะอบ  โปษกฤษณะ. (2544). ลกัษณะเฉพาะของภาษาไทย. พิมพ์คร้ังที่ 7. กรุงเทพฯ : อกัษร 

 พิทยา. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป. (2542). ภาษาไทย

 เพือ่การสือ่สาร. กรุงเทพฯ : บริษัทเทก็ซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชัน จ ากดั.  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑติวิทยาลัย. (2547).  คู่มือการจดัท าปริญญานพินธ ์และ 

 สารนพินธ.์ พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

   มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. (2545). เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 1. พิมพ์คร้ังที่ 12. 

 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช.  

          . (2546). เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาเพือ่การสือ่สาร ( ฉบบัปรบัปรุง ). พิมพ์คร้ังที่ 12. 

 นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. 

 ราชบัณฑติยสถาน. (2546). พจนานุกรม  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :  

นานมีบุค๊พลับลิเคช่ัน. 

      . (2546). ลกัษณนาม. พิมพ์คร้ังที่ 6. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

      . (2552). พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ยูเน่ียนอุลตร้าไวโอเรต็. 

      . (2553). พจนานุกรมค าใหม่ เล่ม 1  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ :  

ธนาเพรส. 

          . (2553). รูร้กัภาษาไทย เล่ม 3  ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

         . (2554). อ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร. พิมพ์คร้ังที่ 21. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

ศิวกานต์  ปทุมสตูิ. (2553). คู่มือการอ่านคิดวิเคราะห.์ กรุงเทพฯ : นวสาสน์การพิมพ์. 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 1.1 วันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธบิายให้นิสติเข้าใจรายวิชา รวมถึงการปรับปรุง

รายวิชาน้ี จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์ข้อคิดเหน็ของนิสติต่อ   

การพัฒนารายวิชา เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเหน็ต่อการพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

          1.2 ให้นิสติประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบความรู้ ทกัษะในการประมวล/คิด

วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้  

 1.3 ส่งเสริมให้นิสติแสดงความคิดเหน็ต่อการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และการสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  อกีทั้งดูผลการเรียน

ของนิสติ และท ารายงานสรุปพัฒนาการของนิสติ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการ

เปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 

 

3. การปรบัปรุงการสอน 

 3.1.ประมวลความคิดเหน็และผลการประเมินรายวิชาของนิสิต รวมทั้งการประเมินการสอนของ

ตนเอง สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน และผลการประชุมของผู้สอนมาพิจารณา

เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3.2 การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

          3.3 ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติภาคการศึกษาต่อไป 

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรายวิชา 

4.1 ประกาศคะแนนในการสอบและประกาศคะแนนเกบ็แต่ละคร้ังเพ่ือให้นิสติรู้คะแนนของตน 

4.2 อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกทกัษะการเรียนรู้ เพ่ือการทวนสอบ 

4.3 เปรียบเทยีบการให้คะแนนข้อสอบของอาจารย์แต่ละทา่น เพ่ือให้ผู้สอนมีมาตรฐานการให้

คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

5.1 ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

5.2 น าผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 


