รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาภาษา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา 1500117

ชื่อรายวิชา : ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for communication

2. จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6) หน่วยกิต
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ เบญจมาศ ขาสกุล
ผู้ประสานงานวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว
อาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ปริศนา ฟองศรัณย์
อาจารย์ผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และศูนย์การศึกษา
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อนาคุณธรรม จริยธรรมไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
2. เพื่อให้มีความรู้ และเกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาไทย ทั้งด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน สามารถนาทักษะความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
3. เพื่อเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์สารได้
4. เพื่อให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล
5. เพื่อสามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างมโนทัศน์ได้ด้วยตนเองจากกระบวนการเรียนรู้ที่ปรากฏในตารา
1) เพิ่มเนื้อหาเรื่องศาสตร์และศิลปะการสื่อสาร
2) ปรับปรุงเนื้อหาในแต่ละทักษะทั้งทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเขียนรายงาน
โครงการ และการเขียนอ้างอิง โดยมีวิธีการดังนี้
- นาเสนอตัวอย่างเพิ่มขึ้นในแต่ละหัวข้อย่อยของทักษะการเขียน
- เพิ่มการวิเคราะห์ และสังเคราะห์การเขียนโครงการ
- จัดหมวดหมู่การเขียนอ้างอิงให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
3) บูรณาการทักษะการเขียนเข้ากับทุกทักษะ คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับทักษะความรู้ในด้านการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์
ปลายทางคือ ผู้เรียนสามารถประยุกต์การเรียนกับการทางาน เกิดประโยชน์ได้ตลอดชีวิต มีวิธีการ ดังนี้
1) ฝึกฝนทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนให้มีประสิทธิภาพ
2) ฝึกการคัดเลือกรับสาร การวิเคราะห์สาร และสังเคราะห์สาร
3) ฝึกการตีความสาร
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
หล ั ก การ กระบวนการสื่ อ สาร และการใช ้ภ าษาไทย ท ัก ษะการสื่ อ สาร การฟ ัง การพ ูด
การอ่านและการเขียน การเขียนรายงาน การเขียนโครงการ การนาเสนอผลงานด้วยเทคโนโลยีสื่อประสม
Thai language’s principles, communicative processes and usage; communicative skills,
listening, speaking, reading, and writing; report writing; project writing; presentation with
multimedia technological application
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/ การศึกษาด้วยตนเอง
การฝึกงาน
45 ชั่วโมง
ตามความต้องการของ
ไม่มี
90 ชั่วโมง
นักศึกษาเฉพาะบุคคล
3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ผู้สอนประจาตอนเรียนกาหนดวัน เวลา ในการให้คาปรึกษา รายกลุ่มและรายบุคคลตามความ
ต้องการของนักศึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง/ต่อสัปดาห์
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อส่วนรวม ได้แก่ คุณลักษณะความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตนเอง
และบทบาทหน้าที่ของส่วนรวม [1.1]
- มีความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน และการส่งงาน
- มีความรับผิดชอบซื่อสัตย์ ไม่ลักลอกวรรณกรรม หรือนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนเอง
2) ความรักในความเป็นไทย ได้แก่ การออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้องชัดเจน สามารถสะกดได้
ถูกต้องตามอักขรวิธี [1.2]
1.2 วิธีการสอน
1) กาหนดกติกาที่ส่งผลดี ส่งผลเสียหากมีความรับผิดชอบ และหากขาดความรับผิดชอบ หรือ
กรณีศึกษางานลักลอบวรรณกรรมเพื่อให้เห็นผลกระทบที่ได้รับทั้งต่ออนาคตของตนเอง และความสูญเสียของ
ผู้อื่น
2) ยกตั ว อย่ างการใช้ ภ าษาไทยของผู้ สื่ อ สารที่ ส่ งผลต่ อภาพลั กษณ์ ตนเองทั้ง ด้านดี และ
ภาพลักษณ์ในด้านลบ
1.3 วิธีการประเมินผล
1) การประเมินความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียน จากการส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และการ
ตรวจการเขียนอ้างอิง การนาผลงานของผู้เรียนเข้าโปรแกรม Turn it in
2) การประเมินความถูกต้องจากการนาเสนองานด้วยวาจา และงานเขียนที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
1) ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานในการดารงชีวิต ได้แก่ มีความรู้ ความเข้าใจ
ทั้งทฤษฎีการสื่อสาร และกระบวนการในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ด้านทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน และการนาเสนอ [2.1]
- สามารถวิเคราะห์ผู้รับสารเพื่อเลือกใช้สาร และกลวิธีได้อย่างเหมาะสม
- สามารถใช้กระบวนการแปลความ ตีความ ย่อความ ขยายความ สรุปความ เพื่อนาเสนอสาร
ได้อย่างเหมาะสม
2.2 วิธีการสอน
1) ใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการบูรณาการกิจกรรมหลากหลายที่มี
ความเหมาะสมกับการสื่อสารทางภาษาไทย
2) สอนทฤษฎีหลักการ และกระบวนการการสื่อสารแต่ละทักษะของการสื่อสารด้วยภาษาไทย
3) ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการนาเสนอ
สาร
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2) ประเมินจากการทาแบบฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการทารายงาน โครงการ และการนาเสนองาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ สามารถวิเคราะห์ คิดแบบองค์รวมและ
สามารถคิดเชื่อมโยงองค์ความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อการดารงชีวิต [3.1]
2) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาน [3.2]
3.2 วิธีการสอน
1) จัดการเรียนการสอนโดยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เลือกสรรข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และ
ประมวลมานาเสนอได้ในรูปแบบ การทารายงาน การเขียนโครงการ การนาเสนอโครงการด้วยการบูรณาการ
ทักษะการเขียน การพูด และสื่อประสม
2) ฝึกด้วยการให้ตอบปัญหาในชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็น และการระดมสมองจากประเด็น
ศึกษา ที่กาหนดโดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่ม ภายในกลุ่มจะต้องนาเสนอในรูปแบบการบูรณาการทักษะทาง
ภาษา
3.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินจากกิจกรรมที่ส่งเสริมกิจกรรมทางปัญญา
2) ประเมินผลงานในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ รายงาน โครงการ สื่อประสม
3) การทดสอบย่อย
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการดาเนินชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ความสามารถในการทางานเป็นทีม การ
เป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
เข้าใจและตระหนักในวัฒนธรรมของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่ รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม สามารถปรับตัว
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ [4.2]
2) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยยอมรับความแตกต่าง และธรรมชาติของแต่ละบุคคล [4.4]
4.2 วิธีการสอน
1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาคนอื่น
2) มอบหมายงานกลุ่มและมีการเปลี่ยนกลุ่มทางานตามกิจกรรมที่มอบหมาย เพื่อให้นักศึกษา
ทางานกับผู้อื่นได้โดยไม่ยึดติดกับเฉพาะเพื่อนที่ใกล้ชิด
3) กาหนดความรับผิดชอบของนักศึกษาแต่ละคนในการทางานกลุ่มอย่างชัดเจน
4.3 วิธีการประเมินผล
1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
2) มอบหมายงานที่มีการประยุกต์ใช้การสื่อสารและเทคโนโลยีในการจัดทารายงาน โครงการ
และการนาเสนอโครงการ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร [5.2]

สามารถบูรณาการการใช้ทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร
ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ [5.3]
สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ความสามารถในการสืบค้นข้อมูล
จากเว็บไซต์ ความสามารถในการนาเสนองานด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ
5.2 วิธีการสอน
1) แนะนาผลงานที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ทั้งในงานเชิงวิชาการและงานสื่อสารมวลชน
2) มอบหมายงานที่ต้องมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มอบหมายงานที่ต้องมีการนาเสนอทั้งในรูปเอกสารและวาจาประกอบสื่อเทคโนโลยี
5.3 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาจากรายงานและการนาเสนอหน้าชั้นเรียน
2) ประเมินทักษะการใช้สื่อจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
3) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
1
1. ปฐมนิเทศรายวิชา และแนะนา
ระบบอีเลิร์นนิ่งของ
วิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. ศาสตร์และศิลปะการสื่อสาร
1) ความหมายของการสื่อสาร
2) ความสาคัญของการสื่อสาร
3) วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
2
(ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการสื่อสาร
4) องค์ประกอบการสื่อสาร
5) ประเภทของการสื่อสาร
6) แบบจาลองในการสื่อสาร
7) ทักษะการรับส่งสาร
3

1. ศาสตร์และศิลปะการฟัง
1) ความหมายของการฟัง
2) กระบวนการฟัง
3) ความสาคัญของการฟัง
4) จุดมุ่งหมายของการฟัง

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ผูส้ อน
ชัว่ โมง
3
1. มคอ.3
คณาจารย์
2. แนะนาระบบอีเลิร์นนิ่งของรายวิชา
ผู้สอน
3. ให้ผู้เรียนแนะนาตนเองทีละคน (2-3 นาที)
ในหัวข้อ “ฉัน…และสิ่งสาคัญในชีวิต”
5. อภิปรายแนวคิดการสื่อสารกับการแนะนา
ตัวเอง
3

3

1.ทบทวนแนวคิ ด ของอาทิ ต ย์ ที่ ผ่ า นมา คณาจารย์
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียนให้ช่วยกันอภิปรายหัวข้อ ผู้สอน
ที่กาหนด เช่น “เมื่อเราก้มหน้าคุยกัน (สังคม
ก้มหน้า)”
3. ผู้สอนนากรอบแนวหลักเรื่ององค์ประกอบ
ประเภท และทักษะการสื่ อสารปิดประเด็น
การอภิปราย
1. “ฟังเพลง” โดยนาแนวคิดการฟังไป
คณาจารย์
วิเคราะห์
ผู้สอน
2. ให้ผู้เรียนเขียนกิจกรรมการฟังของ
วันที่ผ่านมาสั้นๆ แล้วนาแนวคิดจุดมุ่งหมาย
การฟังไปวิเคราะห์เพื่อหาสัดส่วนจุดหมาย

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชัว่ โมง

4

(ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการฟัง
5) ประโยชน์ของการฟัง
6) ลักษณะการฟังที่มี
ประสิทธิภาพ
7) มารยาทในการฟัง
8) การฝึกทักษะการฟัง

3

5

1. ศาสตร์และศิลปะการพูด
1) เทคนิค 14 ประการในการ
เตรียมพูด
2) จุดประสงค์ของการพูด
3) ประเภทและความหมาย
ของการพูด
4) กลวิธีการวางระเบียบการพูด

3

6-7

ศาสตร์และศิลปะการพูด (ต่อ)
5) การฝึกทักษะการพูดเชิง
สถานการณ์
- การพูดขอร้อง
- การพูดขอคาแนะนา

6

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

การฟัง
1. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ศึ ก ษ า อี เ ลิ ร์ น คณาจารย์
นิ่ งย้ อ นหลั ง ตั้ ง แต่ ก ารสื่ อ สาร และการฟั ง ผู้สอน
อภิปรายพร้อมอภิปรายในครั้งต่อไป
2. ผู้สอนอธิบายภาพรวมของการทารายงาน
ประเด็น “อยากรู้ ก่อนเข้าสู่อาชีพ”
แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ ด็ น “รู้ เ พื่ อ ใ ห้ …”
ในวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3. ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเขียนแผนที่ความคิด
(mapping) จากเรื่องที่ฟัง
4. สุ่มเลือกผู้เรียนมาเล่าเรื่องที่ฟัง
5. ผู้สอนสรุปพฤติกรรมการฟังจากการสังเกต
ผู้เรียนในชั่วโมง
6. ฝึ ก ทัก ษะการฟังจากระบบอี เลิ ร์ นนิ่ ง
พร้อมทาแบบฝึกหัดในระบบดังกล่าว
1. อภิปรายหัวข้อการสื่อสาร และการ
คณาจารย์
ฟังจากอีเลิร์นนิ่ง
ผู้สอน
2. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์นนิ่งตอน“ศาสตร์
และศิลปะของการพูด”
2. เปิดคลิปตัวอย่างการพูดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แบ่งกลุ่มอภิปรายตามประเด็นที่ได้รับ
มอบหมายโดยใช้เทคนิค 14 ประการมา
วิเคราะห์
4. ผู้สอนอธิบายระเบียบวิธีการพูด 4 ขั้นตอน
และให้ผู้เรียนอภิปรายอีกครั้งโดยใช้ระเบียบ
วิธีการพูดอย่างครบถ้วน
5. แบ่งกลุ่มผู้เรียนมอบหมายให้เตรียมการ
พูดเชิงสถานการณ์ในชีวิต ประจาวัน การวาง
ระเบียบการพูดในการ
สนทนาเสนอครั้งต่อไป
1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
คณาจารย์
การพูด
ผู้สอน
2. แต่ละกลุ่มออกมาพูดเชิงสถานการณ์ตาม
ที่ได้รับมอบหมาย
3. แต่ละกลุ่มประเมินการพูดพร้อมทั้ง

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชัว่ โมง

- การพูดขอคาปรึกษา ฯลฯ
- การพูดเพื่อกิจธุระ

8

9

10

ศาสตร์และศิลปะการอ่าน
3
ศาสตร์และศิลปะการอ่าน
1) กระบวนเข้าและถอดรหัสสาร
(การแปลความ การอ่าน ตีความ
การย่อความ การสรุปความ การ
ขยายความ)
2) การพัฒนาตนเองเป็นผู้อ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) จุดมุ่งหมายในการอ่าน
4) ความสาคัญของการอ่าน
(ต่อ) ศาสตร์และศิลปะการอ่าน
3
5) การฝึกทักษะการอ่านสาร
ประเภทต่างๆ
6) การอ่านสารคดี
7) การอ่านหนังสือพิมพ์
8) การอ่านบันเทิง

ศาสตร์และศิลปะการเขียน
1) ความสาคัญของการเขียน
2) องค์ประกอบของการเขียน
3) รูปแบบของการเขียน
4) การฝึกทักษะการเขียน
- หลักเบื้องต้นการเขียน
การเลือกสรรคา

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

อภิปรายผลการพูดของกลุ่มอื่น
4. ผู้สอนอธิบายเทคนิคการพูดเชิง
สถานการณ์และให้ผู้เรียนสรุปแนวคิดที่ได้
5. ฝึกทักษะการพูดจากระบบอีเลิร์นนิ่ง
พร้อมทาแบบฝึกหัดในระบบดังกล่าว
1. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์นนิ่งตอน“ศาสตร์ คณาจารย์
และศิลปะของการอ่าน”
ผู้สอน
2. ให้ผู้เรียนอ่านเรื่องสั้นๆหนึ่งเรื่อง พร้อมนา
แนวคิดเรื่องการอ่านไปอภิปราย
3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนมอบหมายให้แต่ละกลุ่มนา
หนังสือกลุ่มละ 1 ประเภทมานาเสนอวิธีการ
เลือกซื้อหนังสือประเภทนั้นๆ ในครั้งต่อไป

1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
คณาจารย์
การอ่าน
ผู้สอน
2. ให้ผู้เรียนนา “หนังสือที่ชอบ หนังสือที่ใช่”
มานาเสนอหน้าชั้นเรียน
3. ผู้สอนให้ยกตัวอย่างข่าวในหนังสือพิมพ์
บรรยาย และอภิปรายเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ของข่าว เช่น พาดหัวข่าว ความนาข่าว เนื้อ
ข่าว แต่ละส่วนมีความสาคัญอย่างไรต่อผู้อ่าน
4. ให้ผู้เรียนอ่านบทความด้านการท่องเที่ยว
หรือบทวิจารณ์ภาพยนตร์ และฯลฯ
5. ผู้สอนอธิบายทฤษฎีการอ่าน และให้
ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน
6. ฝึกทักษะการอ่านจากระบบอีเลิร์นนิ่ง
พร้อมทาแบบฝึกหัดในระบบดังกล่าว
1. มอบหมายให้ศึกษาอีเลิร์นนิ่งตอน“ศาสตร์ คณาจารย์
และศิลปะของการเขียน”
ผู้สอน
2. ท ากิ จ กรรม “แก้ ใ ห้ ได้ ดี ” : โดยแจก
ตัวอย่างงานเขียนที่มีข้อบกพร่อง
3. ผู้สอนอธิบายหลักการเขียนเบื้องต้นแล้ ว
ให้ผู้เรียนนาแนวคิดดังกล่าวไปวิเคราะห์งานที่
แก้ไขอีกครั้ง

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จำนวน
ชัว่ โมง

- การผูกประโยค
- การเขียนย่อหน้า
- การใช้คาสานวนโวหาร
- การใช้โวหารในการเขียน

11

การเขียนรายงาน
1) องค์ประกอบ
2) ขั้นตอนการทารายงาน
3) การวางโครงเรื่อง

3

12

การเขียนรายงาน (ต่อ)
1) การเขียนอ้างอิงในเนื้อหา
2) การเขียนบรรณานุกรม

3

13

การเขียนโครงการ
1) องค์ประกอบการเขียน
โครงการ
2) เทคนิคการเขียนโครงการ
3) การขออนุมัติโครงการ

3

กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้

ผูส้ อน

4. มอบหมายให้ผู้เรียนอ่านบทเรียนในครั้ง
ต่อไป
5. แจกตัวอย่างงานเขียนที่ดี 1 ความยาว
ประมาณหน้ากระดาษ A4 ร่วมกันวิเคราะห์
คาประโยค ย่อหน้า และสานวนโวหารที่ใช้
6. มอบหมายไปอ่านหนังสือในครั้งต่อไป
7. เตรียมประเด็นการทารายงาน
“อยากรู้ ก่อนเข้าสู่อาชีพ”
8. ฝึกทักษะการเขียนจากระบบอีเลิร์นนิ่ง
พร้อมทาแบบฝึกหัดในระบบดังกล่าว
1. อภิปรายซักถามเนื้อหาอีเลิร์นนิ่งเรื่อง
คณาจารย์
การเขียนรายงานโครงการ
ผู้สอน
2. แบ่งกลุ่มให้คิดชื่อเรื่อง
3. หาคากุญแจจากชื่อเรื่อง
4. วางโครงเรื่อง
5. แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงเรื่อง ผู้สอนให้
คาแนะนา
6. มอบหมายการทารายงาน
7. เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทารายงาน
เพื่อนามาเขียนอ้างอิง
1. เรี ย บเรี ย งการเขี ย นอ้ า งอิ ง ที่ ผู้ ส อนมอบ คณาจารย์
หมายให้ถูกต้อง “เรียงให้ได้ ไล่ให้ดี”
ผู้สอน
2. ผู้สอนอธิบายหลักการเขียนอ้างอิงแล้วให้
ผู้เรียนนาแนวคิดดังกล่าวไปวิเคราะห์
งานที่แก้ไขอีกครั้ง
3. แต่ละกลุ่ม เตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ทารายงานเพื่อนามาเขียนอ้างอิง
4. ให้นักศึกษาเตรียมคิดประเด็นโครงการ
เกี่ยวกับ “อยากรู้ ก่อนเข้าสู่อาชีพ”
1. ดูตัวอย่างโครงการ และขั้นตอนของการ คณาจารย์
เขียนโครงการ
ผู้สอน
2. แบ่งกลุ่มนักศึกษาร่วมระดมสมองเพื่อ
เสนอโครงการ (ท าอะไร ท าท าไม ท าเพื่ อ
อะไร ทาให้ใคร ทาแล้ วได้อะไร ทาอย่างไร
3. มอบหมายให้เตรียมนาเสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติครั้งต่อไป

สัปดาห์
หัวข้อ/รายละเอียด
ที่
14 การเขียนโครงการ (ต่อ)

15

การนาเสนอโครงการ

จำนวน
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้
ชัว่ โมง
3
1.แต่ละกลุ่มนาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ผู้เรียน ผู้สอนร่วมกันปรับแก้การเขียน
โครงกา
3. ฝึกทักษะการเขียนรายงานโครงการจาก
ระบบอีเลิร์นนิ่ง พร้อมทาแบบฝึกหัดในระบบ
ดังกล่าว
3
การใช้ ทั ก ษะการสื่ อ สารทางภาษาไทย
บูรณาการกับความรู้เบื้องต้นในสาขาวิชาของ
ตน เพื่อนาเสนอ รายงาน และโครงการ ตาม
ประเด็ น ที่ ก าหนด โดยค านึ ง ถึ ง บริ บ ททาง
สังคมไทยและสังคมโลก

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

2

3

4

ผลการ
เรียนรู้
1.1 1) , 1.1 2)
2.1 1)
3.1 1) , 3.1 2)
4.1 1) , 4.1 2)
5.1 1) , 5.1 2)
1.1 1) 1.1 2)
2.1 1)
3.1 1) , 3.1 2)
5.1 1) 5.1.2)
1.1 1) 1.1 2)
2.1 1)
3.1 1) , 3.1 2)
4.1 1) , 4.1 2)
5.1 1) 5.1.2)
1.1 1)
2.1 1)
3.1 1) , 3.1 2)
5.1 1)

วิธีการประเมิน
รายงานกลุ่ม

สัปดาห์ที่
ประเมิน
สัปดาห์ที่ 15

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
30%

งานรายบุคคล

ตลอดภาคปีการศึกษา

20%

กิจกรรมในชั้น
เรียน

ตลอดภาคปีการศึกษา

10%

สอบปลายภาค

ตามตารางสอบ

40%

4. รายละเอียดการประเมินผลระหว่างภาคและปลายภาค แสดงในเชิง Rubric ดังนี้

ผูส้ อน
คณาจารย์
ผู้สอน

คณาจารย์
ผู้สอน

(ควรมีทั้งเนื้อหาการเรียน ตามคาอธิบายรายวิชา และการสอนคุณธรรม จริยธรรม วินัยที่พึงประสงค์)
เนื้อหา
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
ค่าคะแนน
กิจกรรมหรือ
A 10-9
B 8-7
C 6-5
D 4-3
E 2-0
เป้าหมาย
1. แบบฝึกหัด - ส่งงานตรง
- ตอบคาถาม - ตอบคาถาม - ตอบคาถาม - ตอบคาถาม
เวลา
ครบ
ครบ
น้อยกว่า 50% น้อยกว่า 50 %
- ตอบคาถาม
- ถูกต้อง
- ถูกต้อง 60% คือคาตอบตรง คือคาตอบไม่
ครบ
100% ไม่ต่า
คือคาตอบตรง ประเด็นน้อย ถูกต้องไม่
-ถูกต้อง 100% กว่า 80%
ประเด็น
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
คือคาตอบตรง คือคาตอบตรง บางส่วน
ประกอบน้อย ประกอบ
ประเด็น
ประเด็น
มีการ
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
ยกตัวอย่าง
เหมาะสม
เหมาะสมพอใช้ ประกอบ
ชัดเจน สะอาด
เรียบร้อย
- ถูกต้องตาม
2. รายงาน
- ส่งงานตรง
- ถูกต้องตาม
- ถูกต้องตาม - ถูกต้องตาม
แบบแผน
วิชาการ
เวลา
แบบแผน 60% แบบแผน น้อย แบบแผน น้อย
100%
แต่
ไ
ม่
ต
า
่
- ถูกต้องตาม
(โครงสร้าง
กว่า 50%
กว่า 50%
แบบแผน100% กว่า80%
ภาษา และการ (โครงสร้าง
(โครงสร้าง
(โครงสร้
า
ง
(โครงสร้าง
อ้างอิง) เนื้อหา ภาษา และ
ภาษา และ
ภาษา
และการ
ภาษา และการ
ครบ และ
การอ้างอิง) มี การอ้างอิง)
อ้างอิง)มีเนื้อหา
อ้างอิง)
ถูกต้อง 80%
เนื้อหาไม่ครบ มีเนื้อหาไม่
ครบ และ
มีเนื้อหาครบ
และถูกต้อง
ครบ และ
ถูกต้อง 100%
และถูกต้อง
น้อยกว่า 50% เนื้อหาไม่
แต่ไม่ต่ากว่า
100%
ถูกต้อง
80%
เนื้อหา
กิจกรรมหรือ
เป้าหมาย

ค่าคะแนน
A 15-13

ค่าคะแนน
B 12-10

ค่าคะแนน
C9- 8

ค่าคะแนน
D 6-4

ค่าคะแนน
E 3-0

.3โครงการ

4. กิจกรรมใน
ชั้นเรียน

- ส่งงานตรง
เวลา
- ถูกต้องตาม
แบบแผน
100%
(โครงสร้าง และ
ภาษา) มี
กิจกรรม
สะท้อน
ความคิด
สร้างสรรค์ใน
ระดับดีมาก
และเป็นการ
บูรณาการ
ความรู้
สู่ชุมชนได้อย่าง
แท้จริง
- ตรงเวลา
- ทากิจกรรม
ครบ100%
- ให้ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรมดี

- ถูกต้องตาม
แบบแผน 80%
(โครงสร้าง
และภาษา)
และเป็นการ
บูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน
ได้ในระดับดี
พอใช้

- ถูกต้องตาม
แบบแผน 60%
(โครงสร้าง
และภาษา) มี
กิจกรรม
สะท้อน
ความคิด
สร้างสรรค์น้อย
และเป็นการ
บูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน
ได้บางส่วน

- ถูกต้องตาม
แบบแผนน้อย
กว่า 50%
(โครงสร้าง
และภาษา)
กิจกรรมไม่
สะท้อน
ความคิด
สร้างสรรค์
และเป็น
การบูรณาการ
ความรู้สู่ชุมชน
ได้น้อย

- ไม่ถูกต้อง
ตามแบบแผน
น้อยกว่า
100%
(โครงสร้าง
และภาษา) ไม่
มีกิจกรรมที่
สะท้อน
ความคิด
สร้างสรรค์
และไม่แสดงให้
เห็นว่ามีการบูร
ณาการความรู้
สู่ชุมชนได้
อย่างแท้จริง

- ทากิจกรรม
80%
- ให้ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรมดี

-ทากิจกรรม
60%
- ให้ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรม
ระดับพอใช้

- ทากิจกรรม
ต่ากว่า50%
- ให้ความ
ร่วมมือในการ
ทากิจกรรม
ระดับน้อย

- ทากิจกรรม
ต่าไม่ถึง 30%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนสื่อการสอน
และผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ตลอดจนเสนอแนะเพื่ อ การปรั บ ปรุ ง รายวิ ช า ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ข อง
มหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
1) ประเมินผลการสอนของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ผู้สอนจากระบบออนไลน์
2) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
1) ผู้ประสานงานรายวิชา และคณาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกาหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผลการ
ประเมินประสิทธิผ ลของรายวิชา สรุปภาพรวมปัญหา และอุปสรรคจากมคอ. 5 เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาร่วมกัน
2) ปรับกลยุทธการสอน และการบูรณาการความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละ
หลักสูตร
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
1) กระบวนการวิเคราะห์ข้อสอบโดยได้รับผลข้อสอบเพื่อจัดทาคลังข้อสอบ
2) กระบวนการให้คะแนนนักศึกษา โดยผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและคณาจารย์
ผู้สอนมีการจัดการประชุมร่วมกันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาโดยการสุ่มประเมินข้อสอบและ
ความเหมาะสมของการให้คะแนน ทั้งคะแนนดิบและระดับคะแนนของรายวิชา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
1) นาผลการวิจัยมาปรับปรุงตาราให้สอดคล้องกับการเข้าสู่อาเซียน และการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และวิธีการออกข้อสอบ
2) ผู้ประสานงานรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดประชุมคณาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม
3) ผลิตสื่อการสอนเพื่อเป็นทรัพยากรร่วมในการจัดการเรียนการสอน
4) แจกปฏิทินวิชาการวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารให้กับหัวหน้าตอนเรียนทุกตอนเรียน

