รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1500117 ชื่อรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อ.เบญจมาศ ขาสกุล
ผู้ประสานงานวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อ. รักษ์ศิริ ชุณหพันธรักษ์ อาจารย์ผู้สอน
ผศ. ญานิศา โชติชื่น
อาจารย์ผู้สอน
อ. สาเนียง ฟ้ากระจ่าง
อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 เพื่อนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
1.2 เพื่อให้มีความรู้ และเกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน สามารถนาทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
1.3 เพื่อเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงสังเคราะห์ และการคิดเชิงวิเคราะห์สารได้
1.4 เพื่อสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
1.5 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในตารา ปรับปรุง
ตาราในส่วนของทักษะการฟัง การเขียนและการอ้างอิง โดยมีวิธีการดังนี้ นาเสนอตัวอย่างเพิ่มขึ้นในแต่ละ
หัวข้อย่อยของทักษะการเขียน
1.1 เพิ่มการวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเขียนโครงการ
1.2 จัดหมวดหมู่การเขียนอ้างอิงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยมีวิธีการดังนี้
2.1 เน้นการฝึกฝนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
2.2 ฝึกการคัดเลือกรับสาร การวิเคราะห์สาร
2.3 และการตีความสาร โดยมีวัตถุประสงค์ปลายทางคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเรียน กับการ
ทางาน เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบูรณาการเพื่อการสื่อสาร เน้นการสังเคราะห์
วิเคราะห์ การย่อความ สรุปความ และขยายความ นาเสนอในรูปแบบรายงานวิชาการและโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Study the principles and processes of integrated Thai language used for
communication skills, emphasize synthesizing, analyzing, summarizing and entailment, as
well as presenting academic reports and project work effectively.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
45 ชั่วโมง

ตามความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมง

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคล ตาม
ความต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ตระหนักถึงคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม
2) มีพฤติกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและมีจิตสาธารณะ
2.1) มีจริยธรรมในการศึกษาสอดคล้องกับหลักวจีกรรม ได้แก่ การสื่อสารมีสาระประโยชน์
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา
2.2) มีวินัย เคารพกฎกติกาของการเรียนการสอนในรายวิชา
2.3) สามารถนาความรู้จากรายวิชาไปบูรณาการสู่ชุมชนได้
3) มีภาวะผู้นาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
3.1) ยึดหลักความสามัคคีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน
3.2) เข้าใจ และยอมรับในธรรมชาติ และความแตกต่างของคน
4) มีความเคารพในสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
1.2 วิธีการสอน
1) จัดทาเอกสารคู่มือการเรียน ปฐมนิเทศผู้เรียนเพือ่ รับทราบกฎกติกาในรายวิชา อาทิ สิ่งที่ควรทราบ
และพึงปฏิบัติ ปฏิทินวิชาการ ประเด็นในการทารายงาน - โครงการ เกณฑ์การประเมิน เป็นต้น
2) ให้ผู้เรียนจัดทาโครงการจิตอาสาสู่ชุมชน ซึ่งเป็นโครงการประจารายวิชา ได้แก่ “โครงการภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารบูรณาการสู่ชุมชน” โดยวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อฝึกทักษะทางการเขียนโครงการ และ 2. เพื่อให้
ผู้เรียนมีจิตอาสาต่อสังคม
3) มอบหมายให้ผู้เรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น เช่น การทารายงานกลุ่ม และการทาโครงการซึ่งจะต้อง
ประสานงานกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้นาชุมชน และคนในชุมชน เป็นต้น
4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปรึกษา และประมวลปัญหาจากการทางานกลุ่มพร้อมให้คาชี้แนะ
และให้ ผู้เรีย นสรุ ปปั ญหา เสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่เคารพในความเห็นที่แตกต่างแต่ สามารถบรรลุ
เป้าหมายของงานได้
5) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีคุณธรรม และจริยธรรม และนาตัวอย่างกรณีศึกษาของคนดีมี
คุณธรรมสอดแทรกลงในการเรียนการสอน
6) ผู้สอนเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักในคุณค่าของตนเอง และผู้อื่น ได้แก่ การสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในทางวิชาการ การสร้างศรัทธาในความเป็นครูผู้ให้คาปรึ กษาการให้ผู้เรียนตระหนัก
และเคารพลิขสิทธิ์ทางปัญญา เช่น การอ้างอิงข้อมูล การค้นคว้า
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินจากความถี่ในการเข้า ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน และการส่งงานตรงตามกาหนดของ
ปฏิทินวิชาการ
2) กิจกรรมโครงการสามารถปฏิบัติได้จริง และเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
3) การสังเกตจากความร่วมมือของสมาชิก ในกลุ่ม และการสอบถามความก้าวหน้าของงาน

4) การสั งเกตจากการขอคาปรึ กษาการมีส่ ว นร่ว มของสมาชิกในกลุ่ ม จากการนาเสนองาน และ
ประสิทธิภาพของรายงาน และโครงการที่นาเสนอ
5) การสังเกตจากพฤติกรรมโดยรวม เช่น การสื่อสาร การทางานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เป็นต้น
6) การตรวจสอบการอ้างอิงข้อมูลในการค้นคว้า การทารายงาน
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) มีความรู้ และเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต
1.1) หลักการ และทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทย
1.2) การประยุกต์ทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสารทางภาษาไทยเพื่อใช้ในการดารงชีวิตอย่างมีสัมฤทธิผล
2) สามารถจาแนกและอธิบายองค์ความรู้ที่ศึกษา
2.1) สามารถใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ไปบูรณาการกับทักษะด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทักษะการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
3) มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและความเป็นไปของชาติและสังคมโลก
4) สามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) อธิบายทฤษฎี นาเสนอตัวอย่าง และฝึกปฏิบัติในแต่ละทักษะการสื่อสาร ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะ
การพูด ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
2) ศึกษากรณีศึกษาจากชีวิตประจาวัน จากสื่อมวลชน และ ฯลฯ โดยนาทฤษฎีไปวิเคราะห์เพื่อหาเหตุ
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการสื่อสารทางภาษาไทย
3)ฝึกการนาเสนอสารจากการประมวลความรู้ ได้แก่ การนาเสนองานด้วยลายลักษณ์อักษร คือ การ
เขียนรายงาน และการเขียนโครงการ การนาเสนองานผ่านวาจา และสื่อประสม เป็นต้น
2.3 วิธีการประเมินผล
1) การทดสอบจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน
2) การสอบปลายภาคเรียน
3) การประเมินจากรายงาน โครงการที่นักศึกษาจัดทา
4) การประเมินจากการนาเสนอผลงานในชั้นเรียน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดอย่างเป็นระบบ
2) สามารถค้นคว้า ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี
2.1) รู้จัก และเลือกสรรแหล่งสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการนาเสนองาน
3) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะของตนเองในการดาเนินชีวิตได้
3.1) สรุปมโนทัศน์ของความรู้ได้และนามาใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการดาเนินชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์
4.1) สามารถคิดเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้เพื่อก่อเกิดประโยชน์ได้

3.2 วิธีการสอน
1) แนะนาแหล่งข้อมูล ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล และสาธิตการเลือกสรรข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) สอนการทาผังความคิด และสามารถขยายความผังความคิดได้จากการฝึกทักษะการถอดรหัสสาร
อาทิ การแปลความ การตีความ การย่อความ การสรุปความ และการขยายความ และวิธีการนาเสนองาน และ
นาเสนอได้อย่างสร้างสรรค์
3) ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาแล้ว ให้ผู้เรียนนาเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา
และการนามาปรับใช้ในชีวิตของตน
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากการอ้างอิงข้อมูลในรายงาน ได้แก่ ความถูกต้องทางวิชาการ ความหลากหลาย
ของแหล่งสารสนเทศ
2) ประเมินจากการทากิจกรรมในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการอภิปราย การสอบถาม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีความสามารถทางานเป็นกลุ่มในฐานะผู้นาและผู้ตามได้
2) สามารถริเริ่มสร้างสรรค์ แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆได้
3) มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ส ามารถสื่ อ สารกั บ ผู้ อื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
4) ความเคารพสิทธิและความมีคุณค่าของตนเองและผู้อื่น
5) สามารถวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้อื่นในชั้นเรียน
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ทางานได้กับผู้อื่น
3) มอบหมายงานกิจกรรมโครงการซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรี ยนได้สัมภาษณ์ พูดคุยกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชุมชน ตลอดจนการได้เรียนรู้วิธีคิดของคนในชุมชน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
2) ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมายจากการทางานกลุ่ม
3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานการทากิจกรรมโครงการ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2) สามารถสืบค้นข้อมูล วิเคราะห์เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
3) สามารถเลือกใช้ภาษาในการสื่อสาร ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนาเสนอและสื่อสารโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติได้

5) สามารถเลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการดารงชีวิตและแก้ไขปัญหา
ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนาเทคนิคการสืบค้นข้อมูล แหล่งข้อมูลและวิธีการเลือกข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที่
1

หัวข้อ/รายละเอียด
• ปฐมนิเทศรายวิชา

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช้

ผู้สอน

3

- อธิบายข้อตกลงต่างๆ
- บรรยาย ฝึกกระบวนการฟัง และ
ขั้นตอนของการฟัง
- จับประเด็น อภิปราย เขียนสรุป
ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นเรื่อง
ที่ฟัง
- สื่อโสตเพื่อใช้ในการฝึกฟัง
- ฝึกฟังสารประเภทต่างๆ โดยใช้กระบวน
และขั้นตอนการฟัง เขียนสรุปความเรื่องที่
ฟัง นักศึกษานาเสนอการฟังสารประเภท
ต่างๆพร้อมอภิปราย

คณาจารย์
ผู้สอน

3

- ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
- อภิปรายอุปสรรค และปัญหาของการ
ฟังจากกรณีศึกษา และร่วมกันนาเสนอถึง
ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ ไ ด้ รั บ พ ร้ อ ม แ นว ท า ง
ในการแก้ปัญหา

คณาจารย์
ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
อภิปราย และแสดง ความคิดเห็น พร้อม
ฝึกปฏิบัติ

คณาจารย์
ผู้สอน

- ความหมายของการฟัง
- ความสาคัญของการฟัง
- กระบวนการฟัง
- ขั้นตอนในการฟัง
2

3

4

• การฟังสารประเภทต่าง ๆ

- การฟังบรรยาย
- การฟังอภิปราย
- การฟังคาสั่ง
- การฟังเพลง
- การฟังข่าว
• ข้อบกพร่องในการฟัง
- รายการสารวจการฟัง
-วิธีการปลูกฝังทักษะ การฟัง

•ความหมายของการพูด

- ความสาคัญของการพูด
- องค์ประกอบของการพูด
- การฝึกทักษะการพูด

3

คณาจารย์
ผู้สอน

สัปดาห์
ที่
5

หัวข้อ/รายละเอียด
• เทคนิค 14 ประการในการเตรียม

จานวน
ชั่วโมง

7

8

9

10

•ฝึกทักษะการพูดเชิงสถานการณ์
1. เพื่อเสนอข้อมูล
2. การกล่าวรายงาน
3. การกล่าวเปิดงาน
4. การกล่าวสุนทรพจน์
5. การแนะนาตัว
6. การบรรยายสรุป
7. การพูดเพื่อสาระบันเทิง
8. การแซววาที
9. การเลียนวาที
10. การพูดเพื่อกิจธุระ
• ความหมายและความสาคัญของ
การอ่าน
- พฤติกรรมพื้นฐานในการอ่าน
1. การแปลความ
2. การตีความ
3. การขยายความ
• จุดมุ่งหมายในการอ่าน
- กระบวนการอ่าน
1. การอ่านจับใจความสาคัญ
2. การอ่านสรุปความ
3. การอ่านตีความ
4. การอ่านขยายความ
• การอ่านสารประเภทต่างๆ
1. การอ่านเอกสารวิชาการ
2.การอ่านหนังสือพิมพ์
3. การอ่านสารคดี
4. การอ่านบันเทิง
• ความหมายของการเขียน
- ความสาคัญของการเขียน
- กระบวนการเขียน
1. การเลือกคา
2. ระดับคา ระดับภาษา
3. การใช้โวหาร
4. ประโยค

ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
และอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมฝึกปฏิบัติ

คณาจารย์
ผู้สอน

3

ฝึ ก ปฏิ บั ติ และกิ จ กรรมแสดงบทบาท
สมมติพร้อมประเมินผลการพูดร่วมกัน

คณาจารย์
ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
อภิปราย และแสดงความคิดเห็น พร้อม
ฝึกปฏิบัติ

คณาจารย์
ผู้สอน

3

ศึ ก ษาเอกสาร ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม เป็ น ผู้ น า
อภิ ป รายความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ตนและ
น าเสนอผลหน้ า ชั้ น เรี ย น และเขี ย น
นาเสนอสาระที่ ได้จ ากการอ่านในแต่ล ะ
กระบวนการ

คณาจารย์
ผู้สอน

3

แนะนาสารประเภทต่างๆ
โดยภาพรวมให้อภิปราย สนทนา
แลกเปลีย่ นความคิดในกลุ่มของตน
นาเสนอผลการอภิปราย และเขียน
นาเสนอสาระทีไ่ ด้จากการอ่าน
บรรยายประกอบสื่อการเรียน
และอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมฝึกเขียน

คณาจารย์
ผู้สอน

พูด
- จุดประสงค์ของการพูด
- ประเภทและความหมายของการพูด
6

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช้

3

คณาจารย์
ผู้สอน

สัปดาห์
ที่
11

12

13

14

15

16

หัวข้อ/รายละเอียด
• การเขียนย่อหน้า

- การเรียบเรียง
1. การเขียนบทนา
2. การเขียนเนื้อเรื่อง
3. การเขียนสรุป
• กลวิธีในการเขียน
1. การเขียนนิยาม
2. การเขียนบรรยาย
3. การเขียนพรรณนา
4. การเขียนสรุปความและอภิปราย
ผล
• กลวิธีในการเขียน
1. การเขียนนิยาม
2. การเขียนบรรยาย
3. การเขียนพรรณนา
4. การเขียนสรุปความอภิปราย
• ความหมายของรายงานวิชาการ
- โครงสร้างของรายงานวิชาการ
- ขั้นตอนการเขียนรายงานวิชาการ
- การวางโครงเรื่อง
- การเรียบเรียงเนื้อเรื่อง
- การเขียนอ้างอิงข้อมูล
• การเขียนโครงการ
- ขั้นตอนการจัดทาโครงการ
- แนวทางการเขียนโครงการ
- ตัวอย่างการเขียนโครงการ
- นาเสนองาน

จานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียนการสอนและสือ่ ที่ใช้

ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
และอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมฝึกเขียน

คณาจารย์
ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
และอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมฝึกเขียน

คณาจารย์
ผู้สอน

3

บรรยายประกอบสื่อการเรียน
และอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็น พร้อมฝึกเขียน

คณาจารย์
ผู้สอน

3

การอภิปราย การบรรยายกระบวนการ
กลุ่ม การสังเกต
แนะนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยายประกอบสื่อการสอน และฝึก
ปฏิบัติ

คณาจารย์
ผู้สอน

3

การอภิปราย การบรรยาย
กระบวนการกลุ่ม การสังเกต
แนะนาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การ
จัดทาโครงการ

คณาจารย์
ผู้สอน

การนาเสนองาน “โครงการภาษาไทยเพื่อการสื่อสารบูรณาการสู่ชุมชน”

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

วิธีการประเมิน

2

ผลการ
เรียนรู้
1.1 2),1.13),2.1 1),3.1
2),4.11),5.12),5.13),5.15)
1.1 2,2.1 1),3.1 2),5.1 2)

3

2.1 1),3.12),3.13),3.1.4)

4

1.1 2), 2.1.1), 3.1 2)

1

รายงานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%

งานรายบุคคล

ตลอดภาคปีการศึกษา

20%

กิจกรรมในชั้น
เรียน
สอบปลายภาค

ตลอดภาคปีการศึกษา

20%

ตามตารางสอบ

30%

4. รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค
แสดงในเชิง Rubric ดังนี้
(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคาอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พงึ ประสงค์)
เนื้อหากิจกรรม
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
หรือเป้าหมาย
A 10-9
B 8-7
C 6-5
D 4-3
E 2-0
1. แบบฝึกหัด
- ส่งงานตรงเวลา - ตอบคาถาม
- ตอบคาถาม
- ตอบคาถาม
- ตอบคาถาม
- ตอบคาถามครบ ครบ
ครบ
น้อยกว่า 50%
น้อยกว่า 50 %
-ถูกต้อง 100%
- ถูกต้อง 100% - ถูกต้อง 60%
คือคาตอบตรง
คือคาตอบไม่
คือคาตอบตรง
ไม่ต่ากว่า 80%
คือคาตอบตรง
ประเด็นน้อย
ถูกต้องไม่
ประเด็น
คือคาตอบตรง
ประเด็นบางส่วน ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ประเด็น
มีการยกตัวอย่าง ประกอบน้อย
ประกอบ
เหมาะสม ชัดเจน ยกตัวอย่าง
ประกอบ
สะอาด เรียบร้อย เหมาะสมพอใช้
เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
2. รายงาน
วิชาการ

ค่าคะแนน
A 20-17
- ส่งงานตรงเวลา
- ถูกต้องตามแบบ
แผน 100%
(โครงสร้าง ภาษา
และการอ้างอิง)
มีเนื้อหาครบ และ
ถูกต้อง 100%

ค่าคะแนน
B 16-13
- ถูกต้องตาม
แบบแผน 100%
แต่ไม่ต่ากว่า80%
(โครงสร้าง ภาษา
และการอ้างอิง)
มีเนื้อหาครบ
และถูกต้อง
100% แต่ไม่ตา่
กว่า80%

ค่าคะแนน
C 12-9
- ถูกต้องตาม
แบบแผน 60%
(โครงสร้าง ภาษา
และการอ้างอิง)
เนื้อหาครบ และ
ถูกต้อง 80%

ค่าคะแนน
D 8-5
- ถูกต้องตาม
แบบแผน น้อย
กว่า 50%
(โครงสร้าง
ภาษา และ
การอ้างอิง) มี
เนื้อหาไม่ครบ
และถูกต้องน้อย
กว่า 50%

ค่าคะแนน
E 4-0
- ถูกต้องตาม
แบบแผน น้อย
กว่า 50%
(โครงสร้าง
ภาษา และ
การอ้างอิง)
มีเนื้อหาไม่ครบ
และเนื้อหาไม่
ถูกต้อง

เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
3.การเขียน
โครงการ
(แผ่นพับ)

ค่าคะแนน
A 10-9
- ส่งงานตรงเวลา
- ถูกต้องตามแบบ
แผน 100%
(โครงสร้าง และ
ภาษา) มีกิจกรรม
สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ใน
ระดับดีมาก และ
เป็นการ บูรณา
การความรู้
สู่ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง

ค่าคะแนน
B 8-7
- ถูกต้องตาม
แบบแผน 80%
(โครงสร้าง และ
ภาษา)
และเป็นการ
บูรณาการความรู้
สู่ชุมชนได้ใน
ระดับดีพอใช้

ค่าคะแนน
C 6-5
- ถูกต้องตาม
แบบแผน 60%
(โครงสร้าง และ
ภาษา) มีกิจกรรม
สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์น้อย
และเป็นการ
บูรณาการความรู้
สู่ชุมชนได้
บางส่วน

ค่าคะแนน
D 4-3
- ถูกต้องตาม
แบบแผนน้อย
กว่า 50%
(โครงสร้าง และ
ภาษา) กิจกรรม
ไม่สะท้อน
ความคิด
สร้างสรรค์ และ
เป็นการบูรณา
การความรูส้ ู่
ชุมชนได้น้อย

เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
4. การนาเสนอ
โครงการ

ค่าคะแนน
A 10-9
- ตรงเวลา
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับดีมาก
- กลวิธีการ
นาเสนอน่าสนใจ
ระดับดีมาก
- มีความคิด
สร้างสรรค์ระดับดี
มาก

ค่าคะแนน
B 8-7
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับดี
- กลวิธีการ
นาเสนอน่าสนใจ
ระดับดี
- มีความคิด
สร้างสรรค์ระดับ
ดี

ค่าคะแนน
C 6-5
- บูรณาการ
เนื้อหาระดับ
พอใช้
- กลวิธีการ
นาเสนอน่าสนใจ
ระดับพอใช้
- มีความคิด
สร้างสรรค์ระดับ
พอใช้

ค่าคะแนน
D 4-3
- บูรณาการ
เนื้อหาได้น้อย
- กลวิธีการ
นาเสนอไม่
น่าสนใจ
- มีความคิด
สร้างสรรค์ระดับ
น้อย

เนื้อหากิจกรรม
หรือเป้าหมาย
5. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

ค่าคะแนน
A 10-9
- ตรงเวลา
- ทากิจกรรมครบ
100%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทากิจกรรม
ดี

ค่าคะแนน
B 8-7
- ทากิจกรรม
80%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมดี

ค่าคะแนน
C 6-5
- ทากิจกรรม
60%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมระดับ
พอใช้

ค่าคะแนน
D 4-3
- ทากิจกรรมต่า
กว่า50%
- ให้ความร่วมมือ
ในการทา
กิจกรรมระดับ
น้อย

ค่าคะแนน
E 2-0
- ไม่ถูกต้องตาม
แบบแผนน้อย
กว่า 100%
(โครงสร้าง และ
ภาษา) ไม่มี
กิจกรรมที่
สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ และ
ไม่แสดงให้เห็น
ว่ามีการบูรณา
การความรูส้ ู่
ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
ค่าคะแนน
E 2-0
- บูรณาการ
เนื้อหาได้น้อย
- กลวิธีการ
นาเสนอไม่
น่าสนใจ
- ไม่มีความคิด
สร้างสรรค์ระดับ
น้อย
ค่าคะแนน
E 2-0
- ทากิจกรรมต่า
ไม่ถึง 30%
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรีย นสื่อการ
สอน และผลการเรีย นรู้ ที่ได้รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวิช า ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ของ
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1. ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2. ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1. ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
2. ปรับกลยุทธการสอน และการบู รณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1. กระบวนการวิ เ คราะห์ ข้ อ สอบ โดยในภาคการศึ ก ษาที่ 2/2554ได้ น าเสนอโครงร่ า งงานวิ จั ย
ผลสัมฤทธิ์การเรียนของนักศึกษา และจะดาเนินการเสร็จสิ้นหลังจบภาคการศึกษา
2. กระบวนการให้ คะแนนนั กศึกษา โดยผู้ ประสานงานรายวิช าภาษาไทยเพื่อการสื่ อสารและ
คณาจารย์ผู้สอนมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมิน
ข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1. นาผลการวิจัยมาปรับปรุงตารา วิธีการสอน และวิธีการออกข้อสอบ
2. สรุปการดาเนินงานในรายวิชาในภาคการศึกษา 2/2554 ส่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
4. กาหนดกลยุทธในการทาโครงการ ซึ่งในภาคการศึกษา 1/2554 คณาจารย์และนักศึกษาได้ร่วมทา
โครงการ “ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร บูรณาการสู่ชุมชน” เสร็จสิ้นแล้ว และจะดาเนินโครงการต่อเนื่องในภาค
การศึกษา 2/2554
5. ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
6. แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน

