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มคอ.3 

รำยละเอียดของรำยวิชำ ภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร (มศว 111) 

หมวดวิชำ ศึกษำทัว่ไป 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้  มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภำคเรียนที ่2  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรำยวิชำ 

มศว 111 ช่ือวิชา ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for communication) 

2. จ ำนวนหน่วยกิต 

3(3-0-6) 

หลกัสูตรและประเภทของรำยวิชำ 

หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชาในกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (ภาษาไทย) 

 

3. อำจำรยผ์ูร้บัผดิชอบรำยวิชำและอำจำรยผ์ูส้อน 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ 

 

Sec อำจำรยผู์ส้อน สถำนท่ีติดต่อ E-mail 

B01 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ronnayut@g.swu.ac.th 

B02 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ nong_aksorn@hotmail.com 

B03 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ kanchana@g.swu.ac.th 

B04 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ronnayut@g.swu.ac.th 

B05 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ nong_aksorn@hotmail.com 

B06 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ kanchana@g.swu.ac.th 

B07 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ wanwanataroonroek@gmail.com 

B08 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ nong_aksorn@hotmail.com 

B09 อ.รณยุทธ  เอื้อไตรรัตน์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ronnayut@g.swu.ac.th 

B10 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Ajn.penvisa@gmail.com 

B11 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ wanwanataroonroek@gmail.com 

B12 อ.นันทพร  ศรจิตต ิ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ nong_aksorn@hotmail.com 

B13 อ.กาญจนา ต้นโพธิ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ kanchana@g.swu.ac.th 

B14 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Ajn.penvisa@gmail.com 

B15 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Ajn.penvisa@gmail.com 

B16 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ wanwanataroonroek@gmail.com 
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B17 อ.พรพรรณ สวัสดสิงิห์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Pornpan__@hotmail.com 

B18 อ.ศิริขวัญ นครสวรรค ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ khwantu56@gmail.com 

B19 อ.เพญ็วิษา วัฒนปรีชานนท ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Ajn.penvisa@gmail.com 

B20 อ.วรรณวนัช  อรณุฤกษ ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ wanwanataroonroek@gmail.com 

B21 อ.พรพรรณ สวัสดสิงิห์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ Pornpan__@hotmail.com 

B22 อ.ศิริขวัญ นครสวรรค ์ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ khwantu56@gmail.com 

 

4. ภำคกำรศึกษำ / ชั้นปีทีเ่รียน :  2/2560 / ช้ันปีที่ 1 

 

5. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนมำก่อน (Pre-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 

 

6. รำยวิชำทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถำ้มี) 

ไม่มี 

 

7. สถำนทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์ 

อาคารเรียนรวม Learning Tower มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร 

 

8. วนัทีจ่ดัท ำหรือปรบัปรุงรำยละเอียดของรำยวิชำครั้งล่ำสุด 

18 ธนัวาคม 2560 

 

 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมำยและวตัถุประสงค ์

 

1. จุดมุ่งหมำยของรำยวิชำ 
1.1 เพ่ือให้นิสิตเข้าใจหลักการ กระบวนการ และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

1.2 เพ่ือให้นิสิตมีทกัษะในการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 

1.3 เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรู้ และใช้สื่อสารใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสทิธิภาพทั้งในฐานะผู้ส่งสารและผู้รับสาร 

1.4 เพ่ือให้มอีตัลักษณ์นิสติ มศว ด้านทกัษะสื่อสาร 

2. วตัถุประสงคใ์นกำรพฒันำ/ปรบัปรุงรำยวิชำ 

2.1 เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ในรูปแบบ Active Learning ที่เน้นนิสติเป็นส าคัญ 

2.2 เพ่ือพัฒนานิสติให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2.3 เพ่ือส่งเสริมอตัลักษณ์นิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 3 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและกำรด ำเนนิกำร 

 

1. ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสงัเคราะห์ความคิด 

และกลวิธกีารใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทกัษะการเขียนสรุปความ ย่อความ 

ขยายความ และพรรณนาความ 

 

2. จ ำนวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภำคกำรศึกษำ 
     

บรรยำย กำรเรียนรูจ้ำกกำรฝึกปฏิบติั 
โครงงำน/กิจกรรม

มอบหมำย/เรียนรูด้ว้ยตนเอง 

45 - 90 

 

3. ควำมรบัผดิชอบหลกั/ควำมรบัผิดชอบรอง       

รำยวิชำ

ศึกษำทัว่ไป 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 

2. 

ควำมรู ้

3. ทกัษะทำงปัญญำ 

 

4.ทกัษะ

ควำมสมัพนัธ์

ระหว่ำงบุคคล 

และควำม

รบัผิดชอบ 

5.ทกัษะกำรวิเครำะห์

เชิงตวัเลข กำรสื่อสำร 

และกำรใชเ้ทคโนโลยี

สำรสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

มศว 111              

 

4. จ ำนวนชัว่โมงต่อสปัดำหที์อ่ำจำรยใ์หค้ ำปรึกษำและแนะน ำทำงวิชำกำรแก่นกัศึกษำเป็นรำยบุคคล 

อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกช้ันเรียนเป็นรายบุคคล  สปัดาห์

ละ 1 ช่ัวโมง (เฉพาะรายที่ต้องการ)  โดยประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้

และ Facebook กลุ่ม มศว 111-2/2560 วิธกีารสื่อสารท าได้โดยการนัดหมายทางโทรศัพท ์หรือ e-mail 

หรือ Facebook กลุ่ม มศว 111-2/2560 
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หมวดที ่4 กำรพฒันำผลกำรเรียนรูข้องนกัศึกษำ 

 

1. คุณธรรมจริยธรรม : มคีุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชวีิต พร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์  มจีิตส านึก

สาธารณะ และเป็นพลเมอืงที่มคุีณค่าของสงัคม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

1.1 มคีวามซื่อสตัย์  มวีนิัย ตรงต่อเวลา - ฝึกปฏบิตักิจิกรรม เพ่ือ

เสริมสร้างความซื่อสตัย์ มวีินัย 

และตรงต่อเวลา 

- สอดแทรกจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวัฒนธรรมองคก์ร 

เพ่ือให้นิสติมค่ีานิยมพ้ืนฐานที่

ถูกต้อง 

- ผู้สอนประพฤตตินเป็น

แบบอย่างที่ดี 

- ชี้แจงกฎระเบยีบและแนว

ปฏบิตัใินการเรียนการสอนให้

ชัดเจนในรายวิชา 

- สงัเกตพฤตกิรรมความซื่อสตัย์ 

จากการสอบ การท ารายงาน การ

อ้างองิแหล่งข้อมูลตามหลักและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- สงัเกตพฤตกิรรมการมวีินัย  

การปฏบิตัตินตามระเบยีบของ

มหาวิทยาลัยและข้อตกลงในชั้น

เรียน เช่น การแต่งกาย  

- สงัเกตพฤตกิรรมการเข้าชั้น

เรียนและการสง่งานตรงเวลา 

- ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน Rubrics 

ในการประเมนิพฤตกิรรมด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของรายวิชา 

1.3 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรม 

- จัดกจิกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกบั

ภาษาไทยกบัวัฒนธรรมไทย 

เพ่ือให้นิสติซึมซับและเกดิความ

ภาคภมูใิจในความดงีามของศิลปะ

และวัฒนธรรม 

- สอดแทรกเนื้อหาในด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและประเพณทีี่ดี

งามทั้งของไทยและนานาชาตใิน

การเรียนการสอนรายวิชา 

- จัดกจิกรรมสร้างเสริม

ประสบการณท์ั้งในและนอกเวลา

เรียน และให้ท ารายงานแสดง

ความคดิเหน็ทั้งรายบุคคลและ

งานกลุ่ม 

 

- ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่

ในวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและ

นานาชาติ เช่น การแต่งกาย การ

เข้าควิ มารยาททางสงัคม ฯลฯ 

 

 

 

2. ควำมรู ้: มคีวามรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเหน็คุณค่าของตนเองผู้อื่น สงัคม  และธรรมชาต ิบนพ้ืนฐาน

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้ พ้ืนฐานศึกษาทั่วไป - จัดการเรียนการสอนที่

ครอบคลุมความรู้ในสาขา

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  พร้อม

สอดแทรกแนวคดิการใช้ภาษาไทย

- ประเมนิจากการแสดงความ

คดิเหน็และสะท้อนคดิสิง่ที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน  
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ให้เหมาะสมในบริบทต่างๆ ทาง

สงัคม  

- จัดการเรียนการสอนในลักษณะ

บูรณาการ และเน้นให้นสิติลงมอื

ปฏบิตั ิ(Active Learning)  

- จัดกจิกรรมเพ่ือให้เข้าใจและ

เหน็คุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และ

สงัคม  

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

 

 

 

3. ทกัษะทำงปัญญำ : ตระหนักถงึความเปล่ียนแปลงของสรรพสิง่ เรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถบูรณาการความรู้สู่การ

คดิริเริ่มสร้างสรรคแ์ละพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

3.1 สามารถประยุกตค์วามรู้ให้เกดิ

ประโยชน์  

 

- มอบหมายกจิกรรมให้นิสติฝึก

ค้นคว้าหาความรู้ ด้วยตนเอง และ

ประยุกตค์วามรู้ให้เกดิประโยชน ์

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และสะท้อนคดิใน

ชั้นเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม

ในการอภิปรายและการสะท้อนคดิ

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของผลงาน 

ที่แสดงถงึการค้นคว้าความรู้

เพ่ิมเตมิ และการคดิอย่างมี

วิจารณญาณ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

3.2 สามารถคดิอย่างเป็นระบบ และ

แก้ไขปัญหาได้ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตฝึกคิด

วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้

มาใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

ระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น และสะท้อนคิดใน

ชั้นเรียน 

 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตพฤตกิรรมการมสี่วนร่วม

ในการอภิปรายและการสะท้อนคดิ

กจิกรรมในชั้นเรียน 

- ประเมนิจากคุณภาพของผลงาน

ที่แสดงถงึการค้นคว้าความรู้

เพ่ิมเตมิ และการคดิอย่างมเีหตผุล

และเป็นระบบ 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

4. ทกัษะควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงบุคคลและควำมรบัผิดชอบ : สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่น มคีวามรับผดิชอบต่อ

ตนเอง สงัคม และสิ่งแวดล้อม 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 6 

 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

4.1 สามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นทั้งใน

ฐานะผู้น าและผู้ ร่วมงานได้ 

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่ม ให้

นิสติฝึกท างานร่วมกบัผู้อื่น ฝึก

รับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 

สิ่งแวดล้อม และปรับตวัใน

สถานการณต่์างๆ พร้อมรับฟัง

ความคดิเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และสะท้อนคดิใน

ชั้นเรียน 

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน 

 

 

 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตจากพฤติกรรมการท า

กิจกรรมกลุ่ม เ ช่น ภาวะผู้ น า/

ผู้ ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง

ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ตามกาละ

และเทศะ 

- ให้นิสติ/ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ 

4.2 มคีวามรับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 

และสิ่งแวดล้อม 

-  ใ ช้กรณีศึ กษา  โดย เฉพาะ

ประเดน็ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร

และวัฒนธรรมไทยให้นิสติเรียนรู้  

และตระหนักถึ งผลกระทบที่

เกิดขึ้ นต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมทั้งกระตุ้นให้คดิหาวิธทีี่จะมี

ส่ ว น ร่ ว ม รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก า ร

แก้ปัญหาโดยเริ่มต้นจากตัวนิสิต

เอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และสะท้อนคดิใน

ชั้นเรียน 

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สังเกตจากพฤติกรรมการท า

กิจกรรมกลุ่ม เ ช่น ภาวะผู้ น า/

ผู้ ร่วมงาน ความรับผิดชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง

ความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมินจากการแสดงความ

คิดเห็นและสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมินจากการปรับตัวให้เข้า

กับสถานการณ์ต่างๆ ตามกาละ

และเทศะ 

- ให้นิสติ/ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
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4.3 สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสถานการณ์

ต่าง ๆ  

- สอดแทรกแนวคดิผ่านกจิกรรม

เพ่ือฝึกเพ่ือให้นิสติสามารถ

ปรับตวัในสถานการณต่์างๆ  

- มอบหมายกจิกรรมกลุ่ม ให้

นิสติฝึกท างานร่วมกบัผู้อื่น ฝึก

รับผดิชอบต่อตนเอง สงัคม 

สิ่งแวดล้อม และปรับตวัใน

สถานการณต่์างๆ พร้อมรับฟัง

ความคดิเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน

ความคดิเหน็ และสะท้อนคดิใน

ชั้นเรียน 

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

นอกห้องเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- สงัเกตจากพฤตกิรรมการท า

กจิกรรมกลุ่ม เช่น ภาวะผู้น า/

ผู้ ร่วมงาน ความรับผดิชอบ การ

แสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟัง

ความคดิเหน็ของเพ่ือนร่วมกลุ่ม 

และค้นหาทางออกร่วมกนัได้  

- ประเมนิจากการแสดงความ

คดิเหน็และสะท้อนคดิสิง่ที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากการปรับตวัให้เข้า

กบัสถานการณต่์างๆ ตามกาละ

และเทศะ 

- ให้นิสติ/ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม

ในการประเมนิผล 

- ประเมนิจากคุณภาพของรายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

 

5. ทกัษะกำรวิเครำะหเ์ชิงตวัเลข กำรสื่อสำร และกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศ : สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข มี

ทกัษะสื่อสาร พร้อมทั้งสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรสอน วิธีกำรประเมินผล 

5.1 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชงิตวัเลข 

เพ่ือให้เข้าใจองคค์วามรู้  หรือประเดน็ปัญหา 

- มอบหมายกิจกรรมให้นิสิตฝึกฝน

การคดิวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตวัเลข 

- ฝึกใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการ

วิเคราะห์ประเดน็ปัญหา 

-นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอก

ห้องเรียน 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

- ประเมนิจากประสทิธผิลของ

การค้นคว้า การท าแบบฝึกหัด 

และงานกลุ่ม  

- ประเมินจากการแสดงความ

คดิเหน็และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

5.2 สามารถสื่อสารได้อย่างม ี  

ประสทิธภิาพ 

- บรรยายเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจและอภิปรายแสดงความ

คดิเหน็ร่วมกนั 

-  ฝึกปฏบิตัทิกัษะการเรียนรู้ ด้าน

การฟัง พูด อ่าน และเขยีน ทั้งในชั้น

เรียน และฝึกปฏบิตันิอกเวลา 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

-ประเมนิจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถงึการคดิ

วิเคราะห์ การหาความรู้ เพ่ิมเตมิ  
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- นิสติศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอก

ห้องเรียนตามแหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือ

เพ่ิมประสบการณเ์รียนรู้ 

- ประเมินจากการแสดงความ

คดิเหน็และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ

5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น เกบ็

รวบรวมข้อมูล และเลือกใช้ได้เหมาะสมกบั

สถานการณอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น

ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถอืได้ในรายวิชา 

- ฝึกการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่

เหมาะสมประกอบการน าเสนองาน 

 

- ก าหนดมาตรฐานการ

ประเมนิผลการเรียนรู้  โดยใช้

เกณฑ ์Rubrics  

-ประเมนิจากคุณภาพงาน

มอบหมายที่แสดงถงึการคดิ

วิเคราะห์ การหาความรู้ เพ่ิมเตมิ  

- ประเมินจากการแสดงความ

คดิเหน็และสะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับ

จากประสบการณใ์นการเรียนรู้ 

- ประ เมินจากคุณภาพของ

รายงาน 

- ประเมนิจากการสอบ

ภาคทฤษฎ/ีปฏบิตั ิ
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หมวดที ่5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล 

1. แผนกำรสอน 

  

สปัดำห ์ หวัขอ้/รำยละเอียด กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน/ส่ือที่ใช ้ งำนมอบหมำย 

1 

8-12 ม.ค. 

61 

1)ปฐมนิเทศ แนะน ารายวิชามศว

111 ช้ีแจงวัตถุประสงค์  การเรียน

การสอน  กจิกรรม การประเมินผล 

2)ช้ีแจงหัวข้อการเรียนการสอน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)แจก course syllabus 

2)อธบิายความส าคัญ วัตถุประสงค์   

การเรียนการสอน  กจิกรรม  และการ

ประเมินผลการเรียน 

3)ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการสื่อสาร 

สื่อประกอบกำรสอน 

1) course syllabus ฉบับย่อ 

2) powerpoint 

1)นิสติจัดท าแบบบันทกึข้อมูล

รายบุคคล 

2)นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องความส าคัญของ

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

2 

15-19 

ม.ค. 61 

1)หลักการสื่อสารและความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกบัภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสาร 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)ฝึกปฏบิัติกจิกรรมการสื่อสารโดยให้

นิสติแบ่งกลุ่มและชมวีดิทศัน์  จากนั้น

อภปิราย  แสดงความคิดร่วมกนัและ

ตัวแทนกลุ่มน าเสนอหน้าช้ันเรียน 

2) บรรยายและสรปุทฤษฎีความรู้ เรื่อง

หลักการสื่อสารและความรู้ เบื้องต้น

เกี่ยวกบัภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร จากนั้น

อภปิรายกลุ่ม ถอดบทเรียนร่วมกนัในช้ัน

เรียน 

สื่อประกอบกำรสอน 

1) วีดิทศัน์  

2) powerpoint 

1)นิสติสรปุความรู้ เรื่อง

หลักการสื่อสารและความรู้

เบื้องต้นเกี่ยวกบัภาษาไทยเพ่ือ

การสื่อสาร ด้วยแผนผงั

ความคิด (Mind Map) ส่ง

สปัดาห์ต่อไป 

2)นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการฟังเพ่ือการ

สื่อสาร 

 

3 

22-26 

ม.ค. 61 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการฟังเพ่ือการ

สื่อสาร  

2) การฟังเพ่ือจับใจความส าคญั  

ตีความ  วิเคราะห์  วิจารณ ์

ประเมินค่า 

 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)ฝึกปฏบิัติกจิกรรมโดยฟังสารคดีสั้น 

และฟังเพลงแล้วฝึกจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  ประเมินค่า โดย

อภปิรายและแสดงทศันะร่วมกนั 

2)บรรยายและอธบิายความรู้ เกี่ยวกบัการ

ฟังเพ่ือการสื่อสาร  การฟังเพ่ือจับ

ใจความส าคัญ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์ ประเมินค่า 

3) นิสติแบ่งกลุ่มจากนั้นประชุมกลุ่มเพ่ือ

คัดเลือกสื่อการฟังที่นิสติสนใจ และ

เตรียมน าเสนอในคร้ังต่อไป 

สื่อประกอบกำรสอน 

1) สารคดีสั้นและสื่อเพลง,โฆษณา  

2) powerpoint 

1) ให้นิสติแบ่งกลุ่มและประชุม

กลุ่มเพ่ือคัดเลือกสื่อการฟังที่

นิสติสนใจ และเตรียมน าเสนอ

ในคร้ังต่อไป 

2) นิสติทบทวนความรู้ เรื่องการ

ฟังเพ่ือเตรียมตัวสอบแบบ

คะแนนในสปัดาห์ต่อไป 
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29 ม.ค.-2 

ก.พ. 61 

1) ฝึกปฏบิัติการฟัง 

2) ทดสอบเกบ็คะแนนการฟัง 

 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)นิสติน าเสนอสื่อการฟังที่ได้ประชุม

กลุ่มและคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้ว   

2) นิสติอภปิรายแสดงความคิดเหน็สื่อ

การฟังที่แต่ละกลุ่มน าเสนอ  

3) สรปุความรู้  อภปิรายกลุ่ม ถอด

บทเรียนที่ได้จากกจิกรรมร่วมกนั 

1) นิสติสรปุความรู้ เรื่องการฟัง 

ด้วยแผนผงัความคิด (Mind 

Map)ส่งสปัดาห์ต่อไป 

2) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการพูดเพ่ือการ

สื่อสาร 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 10 

 

4) นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการฟัง  

สื่อประกอบกำรสอน 

1) แบบประเมินการฝึกปฏบิัติการฟัง 5 

คะแนน  เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- สื่อการฟังมีความน่าสนใจ 1 คะแนน   

- สื่อการฟังมีคุณค่า พัฒนาผู้ฟังในด้าน

ต่างๆ 4 คะแนน 

2) แบบทดสอบการฟัง  

เกบ็คะแนนคร้ังที่ 1  (10  คะแนน) 

5 

5-9 ก.พ.

61 

1) ความรู้ เกี่ยวกบัการพูดเพ่ือการ

สื่อสาร หลักการพูด  ประเภท  

วิธกีารเตรียมตัวพูด  มารยาท  และ

ข้อปฏบิัติที่ดใีนการพูด 

2)ฝึกปฏบิัติการพูด 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)นิสติดูตัวอย่างผลงานสารคดีและ

ตัวอย่างการพูดของบุคคลที่มช่ืีอเสยีง 

2)สรปุความรู้  อภปิรายกลุ่ม ถอด

บทเรียนร่วมกนั 

3)บรรยายความรู้ เรื่องการพูดเพ่ือการ

สื่อสาร 

4)ฝึกปฏบิัติการพูด โดยให้ฝึกพูดแนะน า

ตัว จากนั้นวจิารณ์และประเมินการพูด

ของเพ่ือน 

5)นิสติแบ่งกลุ่มและเตรียมตัววางแผน

สร้างสรรค์สารคดีสั้นในหัวข้อ "สื่อ

สร้างสรรค์ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร"  

เพ่ือน าเสนอท้ายภาคการศกึษา 

สื่อประกอบกำรสอน 

1) powerpoint 

2) ผลงานสารคดีและตัวอย่างการพูดของ

บุคคลที่มีช่ือเสยีง 

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 เรื่องการอ่านเพื่อการ

สื่อสาร 

 

6 

12-16 

ก.พ.61 

 

1)ความรู้ เกี่ยวกบัการอ่านเพ่ือการ

สื่อสารและการอ่านประเภทต่างๆ  

ลักษณะของนักอ่านที่ดี  

2)หลักการอ่านจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่า 

3)หลักการอ่านงานเขียนประเภท

สารคดี 

 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1)นิสติอ่านข่าวและบทความที่ก าหนดให้ 

จากนั้นจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าสารที่อ่านร่วมกนั 

2)บรรยายและสรุปความรู้  ถอดบทเรียน

เกี่ยวกบัการอ่านสารคดีร่วมกนั 

สื่อประกอบกำรสอน 

1) powerpoint 

2) บทอ่านข่าวและบทความ 

 

1) นิสติจับคู่และอ่านข่าวในสื่อ

ต่างๆ ที่สนใจ จากน้ันจบั

ใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าสาร 

โดยเขียนใสก่ระดาษส่งสปัดาห์

ต่อไป 
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19-23 

ก.พ.61 

1) หลักการอ่านงานเขียนประเภท

บันเทงิคด ี

2) หลักการอ่านออกเสยีง 

3) ฝึกปฏบิัติการอ่านออกเสยีง 

4) ทดสอบเกบ็คะแนนการอ่าน 

 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1) นิสติอ่านเร่ืองสั้นและบทร้อยกรองที่

ก าหนดให้ จากนั้นจับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่าสารที่

อ่านร่วมกนั 

2) บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัการอ่าน การ

อ่านบันเทงิคดี และบรรยายความรู้

เกี่ยวกบัการอ่านออกเสยีง จากน้ันสรปุ

ร่วมกนัในช้ันเรียน  

 1) นิสติจับคู่และอ่านบทร้อย

กรองขนาดสั้นที่สนใจ จากน้ัน

จับใจความ  ตีความ  วเิคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าสาร  

2) นิสติอ่านหนังสอืที่นิสติ

สนใจ เพ่ือเตรียมท ากจิกรรมใน

สปัดาห์ต่อไป 



มคอ. 3 
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3) ฝึกปฏบิัติการอ่านออกเสยีงโดยนิสติ

จับคู่ฝึกอ่านออกเสยีงข้อความที่ก าหนด   

ให้เวลานิสติฝึกอ่านออกเสยีงประมาณ 4 

สปัดาห์ แล้วบันทกึเสยีงการอ่านที่ถูกต้อง

ของตนลงในแผ่นซีดี 

4) นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการอ่าน 

5) น าเสนอรายงานความก้าวหน้าการ

จัดท าสารคดีสั้นบูรณาการความรู้   

คร้ังที่ 1 

6) มอบหมายให้นิสติอ่านหนังสอื

ประเภทใดกไ็ด้ที่นิสติสนใจ คนละ 1 

เรื่อง ความยาวไม่ต ่ากว่า 50 หน้า  

จากนั้นให้นิสติ จับใจความ  ตีความ  

วิเคราะห์  วิจารณ์  และประเมินค่า

หนังสอืที่อ่าน  

สื่อประกอบกำรสอน 

1) powerpoint 

2) บทอ่านเรื่องและบทร้อยกรอง 

3) แบบประเมินการฝึกปฏบิัติการอ่าน   

5 คะแนน เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- อ่านได้ 2 คะแนน 

- บุคลิกภาพการพูด 3 คะแนน 

4) แบบทดสอบการอ่าน 

เกบ็คะแนนคร้ังที่ 2 (10  คะแนน) 

 

3) นิสติสรปุความรู้ เรื่องการ

อ่านด้วยแผนผงัความคิด 

(Mind Map)ส่งสปัดาห์ต่อไป 

4) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการเขียนเพ่ือการ

สื่อสาร 

5) นิสติฝึกอ่านออกเสยีง 
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26 ก.พ.-2 

มี.ค.61 

1) ความรู้ เกี่ยวกบัการเขียนเพ่ือ

การสื่อสาร 

2) ฝึกปฏบิัติการเขยีน 

 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1) บรรยายความรู้ เกี่ยวกบัการเขียน 

2)นิสติทบทวนงานที่ได้รับมอบหมาย คือ  

นิสติอ่านจับใจความ  ตีความ  วิเคราะห์  

วิจารณ์  และประเมินค่าหนังสอืที่นิสติ

สนใจ  

3)ฝึกปฏบิัติการเขยีนโดยประยุกต์ความรู้

เกี่ยวกบัการเขียนที่ได้รับมาเขียนอธบิาย 

แสดงทศันะหนังสอืที่อ่านให้ละเอยีด

ชัดเจน  จากนั้นน าเสนอให้เพ่ือนในช้ัน

เรียนได้รับฟังร่วมกนั  

4) สรปุและอภปิรายความรู้  ถอด

บทเรียนเกี่ยวกบัการอ่านร่วมกนั 

สื่อประกอบกำรสอน 

2) powerpoint 

3) แบบประเมินการฝึกปฏบิัตกิารบูรณา

การการอ่านการเขียน 5 คะแนน  

เกณฑก์ารให้คะแนน คือ  

- การเลือกหนังสอืที่มีเน้ือหาน่าสนใจ 1 

คะแนน 

- การเขียนแสดงทศันะที่ชัดเจน และ

น่าสนใจ 2 คะแนน 

- การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้อง 2 คะแนน 

1) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องการเขียนตอบ

ข้อสอบอตันยั  

 

5-9 มี.ค.

61 

 

งดการเรียนการสอนเนื่องจากตรงกบัสปัดาห์สอบกลางภาค 



มคอ. 3 

ส ำนกันวตักรรมกำรเรียนรู ้   มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนำ้ 12 
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12-16 

มี.ค.61 

1) ความรู้และหลักการเขียนตอบ

ข้อสอบอตันยั 

   

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1) อธบิายความรู้และหลักเกี่ยวกบัการ

เขียนตอบข้อสอบอตันัย 

2) นิสติฝึกปฏบิัตกิารเขียนตอบข้อสอบ

อตันัย 

3) นิสติอภปิรายและสรปุความรู้ ร่วมกนั  

4) นิสติรายงานความก้าวหน้าคร้ังที่ 2 

สารคดีสั้นบูรณาการความรู้  หัวข้อ สื่อ

สร้างสรรค์ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร ด้วย

รปูแบบการสอนแบบ Active Learning  

สื่อประกอบกำรสอน 

1) powerpoint 

2) ตัวอย่างข้อสอบอตันัย 

1) นิสติเตรียมอ่านเอกสาร

ความรู้ เรื่องหลักการเขียนที่เป็น

แบบแผน 

2) นิสติอ่านทบทวนความรู้

เรื่องการเขียนตอบข้อสอบ

อตันัย  
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19-23 

มี.ค.61 

1) ความรู้และหลักการเขียนที่เป็น

แบบแผน  

2)ทดสอบเกบ็คะแนนการเขียน 

กิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

1) บรรยายความรู้และหลักเกี่ยวกบัการ

เขียนเขียนที่เป็นแบบแผน 

2) ฝึกปฏบิัติการเขยีนโดยนิสติฝึกแก้ไข

ข้อความที่บกพร่องให้เป็นภาษาเขยีนที่

เป็นแบบแผน 

3) อภปิรายกลุ่มและสรปุความรู้  ถอด 

บทเรียนร่วมกนั  

4) นิสติทดสอบเกบ็คะแนนการเขียน 

(10 คะแนน)  

สื่อประกอบกำรสอน 

1) powerpoint 

2)แบบทดสอบการเขียน  เกบ็คะแนน

คร้ังที่ 3 (10  คะแนน) 

1) นิสติเตรียมความพร้อมใน

การน าเสนอผลงานสารคดีสั้น

บูรณาการความรู้ 
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26-30 

มี.ค.61 

1)นิสติน าเสนอผลงานสารคดีสั้น

บูรณาการความรู้ 

1)ฝึกปฏบิัติและบูรณาการความรู้โดย

นิสติน าเสนอผลงานสารคดีแต่ละกลุ่ม 

เกบ็คะแนนจากผลงานสารคดี 15 

คะแนน 

2)ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3) บรรยาย อภปิรายและสรปุทบทวน

ถอดบทเรียนร่วมกนั 

 

12 

2-5 เม.ย.

61 

1) กจิกรรม Open House 1) อาจารย์น านิสติเข้าร่วมกิจกรรม Open 

House (องครักษ์) และจดบันทกึความรู้ที่

ได้รับ จากนั้นอภปิรายร่วมกนั 

นิสติบันทกึความรู้และส่งใน

สปัดาห์ต่อไป 

13 

9-12 

เม.ย.61 

1) มอบหมายงานให้นิสติเตรียม

น าเสนอผลงานสารคดีสั้นบูรณาการ

ความรู้ 

1)นิสติศกึษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

เพ่ือเตรียมน าเสนอสารคดี  

นิสติเตรียมงานเพ่ือน าเสนอ 

14 

17-20 

เม.ย.61 

1) มอบหมายงานให้นิสติเตรียม

น าเสนอผลงานสารคดีสั้นบูรณาการ

ความรู้ 

 1)นิสติศกึษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง 

เพ่ือเตรียมน าเสนอสารคดี 

นิสติเตรียมงานเพ่ือน าเสนอ 

15 

23-27 

เม.ย.61 

1)นิสติน าเสนอผลงานสารคดีสั้น

บูรณาการความรู้ 

1)ฝึกปฏบิัติและบูรณาการความรู้โดย

นิสติน าเสนอผลงานสารคดีแต่ละกลุ่ม 
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เกบ็คะแนนจากผลงานสารคดี 15 

คะแนน 

2)ร่วมกันลงคะแนนคัดเลือกผลงานที่ดี

ที่สุดเป็นตัวแทนกลุ่มเพ่ือเข้ารอบตัดสิน

ต่อไป 

3) บรรยาย อภปิรายและสรปุทบทวน

ถอดบทเรียนความรู้ภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารเพ่ือเตรียมสอบปลายภาค 

4) ท าประเมิน ILC 001-003 

 

 

สอบปลายภาค 

 

2. แผนกำรประเมินผลกำรเรียนรู ้

 

สำระ 

กำรประเมิน 

ผลกำรเรียนรู ้ วิธีกำรประเมิน สดัส่วนกำร

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรมจริยธรรม  

-ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา  

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-ทดสอบเกบ็คะแนน

ระหว่างภาคเรียน 

 

-สอบปลายภาค 

30% 

 

 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรมจริยธรรม  

-ความรู้  

-ทกัษะทางปัญญา  

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-การฝึกปฏบิตัทิกัษะ

สื่อสาร  

(ฟัง,พูด,อ่าน,เขยีน) 

 

-สารคดสีั้นบูรณาการ

ความรู้ 

20% 

 

 

 

15% 

ภาคการมสี่วน

ร่วม 

-คุณธรรมจริยธรรม  

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล และความ

รับผดิชอบ 

-การมสี่วนร่วมในชั้น

เรียน 

15% 

                                                                                           รวม   100% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน 

 

1. ต ำรำและเอกสำรหลกั 

คณาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำภำษำไทยเพือ่กำรสือ่สำร ปีกำรศึกษำ

ที ่2/2560 

2. เอกสำรและขอ้มูลส ำคญั 

 เวบ็ไซต์ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้  
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3. เอกสำรและขอ้มูลแนะน ำ 

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

 รำชบณัฑิตยสถำน. 30(2): 554 – 561. 

 คณาจารย์ภาควิชาภาษาไทย  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (2539). กำรใชภ้ำษำไทย 1.  

 กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

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

 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

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

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

 พิทยา. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. โครงการบริหารวิชาบูรณาการหมวดศึกษาทั่วไป. (2542). ภำษำไทย

 เพือ่กำรสือ่สำร. กรุงเทพฯ : บริษัทเทก็ซ์แอนด์เจอร์นัล พับลิเคชัน จ ากดั.  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. บัณฑติวิทยาลัย. (2547).  คู่มือกำรจดัท ำปริญญำนพินธ ์และ 

 สำรนพินธ.์ พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ: บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

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

 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช.  

          . (2546). เอกสำรกำรสอนชุดวิชำภำษำเพือ่กำรสือ่สำร ( ฉบบัปรบัปรุง ). พิมพ์คร้ังที่ 12. 

 นนทบุรี :  มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธริาช. 

 ราชบัณฑติยสถาน. (2546). พจนำนุกรม  ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน  พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ :  

 นานมีบุค๊พลับลิเคช่ัน. 

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

      . (2552). พจนำนุกรมค ำใหม่ เล่ม 2. กรุงเทพฯ : ยูเน่ียนอุลตร้าไวโอเรต็. 

      . (2553). พจนำนุกรมค ำใหม่ เล่ม 1  ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน. พิมพ์คร้ังที่ 2. กรุงเทพฯ :  

 ธนาเพรส. 

          . (2553). รูร้กัภำษำไทย เล่ม 3  ฉบบัรำชบณัฑิตยสถำน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑติยสถาน. 

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

ศิวกานต์  ปทุมสตูิ. (2553). คู่มือกำรอ่ำนคิดวิเครำะห.์ กรุงเทพฯ : นวสาสน์การพิมพ์. 

 

 

หมวดที ่7 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ 

 

1. กลยุทธก์ำรประเมินประสิทธิผลของรำยวิชำโดยนสิิต 

ประเมินผลรายวิชาโดยนิสติ 

 1.1 วันแรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนอธบิายให้นิสติเข้าใจรายวิชา รวมถึงการปรับปรุง

รายวิชาน้ี จากการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และประโยชน์ข้อคิดเหน็ของนิสติต่อ   

การพัฒนารายวิชา เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตแสดงความคิดเหน็ต่อการพัฒนารายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 
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          1.2 ให้นิสติประเมินพัฒนาการของตนเองโดยเปรียบเทยีบความรู้ ทกัษะในการประมวล/คิด

วิเคราะห์ก่อนและหลังการเรียนรายวิชานี้  

 1.3 ส่งเสริมให้นิสติแสดงความคิดเหน็ต่อการเรียนการสอน และพัฒนารายวิชาผ่านระบบการ

ประเมินของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธก์ำรประเมินกำรสอน 

อาจารย์ผู้สอนประเมินการสอนของตนเอง และการสงัเกตการสอนโดยผู้ร่วมงาน  อกีทั้งดูผลการ

เรียนของนิสติ และท ารายงานสรุปพัฒนาการของนิสติ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขหรือการ

เปล่ียนแปลง/ปรับปรุงรายวิชา 

 

3. กำรปรบัปรุงกำรสอน 

 3.1.ประมวลความคิดเหน็และผลการประเมินรายวิชาของนิสิต รวมทั้งการประเมินการสอนของ

ตนเอง สรุปปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขเมื่อสิ้นสุดการสอน และผลการประชุมของผู้สอนมาพิจารณา

เพ่ือเป็นข้อมูลเบ้ืองต้นในการปรับปรุงรายวิชาในภาคการศึกษาต่อไป 

3.2 การจัดประชุมเชิงปฏบัิติการเพ่ือพัฒนาอาจารย์และการเรียนการสอน    

          3.3 ปรับปรุงรายละเอยีดของรายวิชาให้ทนัสมัยและเหมาะสมกบันิสติภาคการศึกษาต่อไป 

 

4. กำรทวนสอบมำตรฐำนผลสมัฤทธ์ิของนสิิตในรำยวิชำ 

4.1 ประชุมพิจารณาการออกข้อสอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้  

4.2 ประชุมติดตามผลการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคให้เป็นไปตาม มคอ. 3 

4.3 ประชุมพิจารณาการให้คะแนนข้อสอบของอาจารย์แต่ละทา่น ให้เป็นไปตามเกณฑก์าร

ประเมิน (Rubrics) เพ่ือให้มีมาตรฐานการให้คะแนนใกล้เคียงกนั  

5. กำรด ำเนินกำรทบทวนและกำรวำงแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรำยวิชำ 

5.1 ประชุมผู้สอนเพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอนระหว่างภาคและปลายภาค 

5.2 น าผลสัมฤทธิ์ของนิสติ และข้อมูลความคิดเหน็จากผู้สอนและนิสิตมาพิจารณาทบทวนเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา 

 


